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ఇబ అమ 
ఈం నం కం ఇ 

లేపాక్నీ ఆనంతొప్రురముజ ల్లాలోనున్న సుప్రసిద్ద కళా 

"తే (త్రము, ఇ ఇచ్చట శిలల ద రైక రత "50 కును “సమపాళ్లలో 

న సల్పంచి క్ తములను వలమిఎస జేసీన మహానీయుడు 

నిరుపణ్ణ. ఈ పిసక చరిత్రము ఇ'న్చణి శ్ల్ప్చ చి క్ర ముల కథ 

ఒక చక్కని నవళకాగలదని తలం చితిని. 1968 సెపైంబరు 
శిలలో సను వేపాషికి వి అచ్చటి శెల్పు-చితే కళా 

విశేషములను సరకీలిం చితిని, హా ఎకార్చకుల వలన అనే 

"కొంకములను తెలిసీకొంటిని, లేపాకీ (గ్రామము నానుకొని 
యున్న తూల శర మూడి మున్హా జెవి పొ దముద్క స్త సం; గోద్భవ 

దుర్తా దేవి, అగ యవమహ ర్న “తపస్సుచేసిన సహా, “ ఏకుతలల 

నాశేం|దునిచే చుట సు నాగ లిం గేశందుడు, పాప 

నాకేశ్వర, రఘు నాభ విర భద్రమూర్వులు, వటపత్రశాయి 

(శ్రీ, కృష్ణుడు, పద్మినీ పౌంచాలజాతి మూర్తులు, ఆంతరిక 

_స్తంభము యాదవుడైన కన్నప్ప శిల్పము (క్రోధాన శిల్పా 
బారుని వంటసాల్క, విరుపణ్ణ కన్నులూడ జెవకకొని కొట్టిన 
"దేవాలయ పుగోడకు పడిన సురటులు. ఆ గుంటలనుండి కాన 

చెత్తకు చారలు-_-మున్నగు వానిని సవిమర్శము గా కనులార 

చు+చితిని, 

యని సేర్కొ_న్న వాని నన్నింటిని నాటి విజయనగర 

సా(మాజ చా తొావరణమున కును, 'చరి(త్రకును ఆను'సంధించు 

నట్లు కూర్చుకొని, ఉ-చికములగు కల్పనలు చేసికొని ఈ నవల 
రోచించుటమొనది. దినిని [వాయుటలో శిల్వాగము, జ్యోతి 

రాస్తు, వా లోహ నాట్య, సంగీత, త _ల్తేం యో7గాది- 

బహుశాషస్త్ర విషయములు (పథాన కథలో రేల నిపోవునట్లు 

చేసికొనుటకు చక్కని ఆవకాళములు పొసగినవి, 

ఇందు (ప్రస్తావింపబడిన మువ్ను నాబారుుని వంశ విశేష 

ములున్కు పొటూరిని పాలించిన శిల్చి రాజుల యుదంతమును 
గాయ।|తీ ఫీరాధి పతులును-షణత స్లాపనాబారుషలును నగు 

శ్ర వీవూరి 'వేంకటాచార్య స్వాములవారు రచించిన ఆంధ 

ఈ విశ్యంకర్శ పురాణము పద్య కావ (పుథమా శ్వాసములోని 
యావోక్హాత పద్యముల నుండి (గహింపబడినవి, నినిగూర్చి 

ఖర సంవత్సర మౌర్షశీర్మ (1951 డిసంబరు) భారతిలో 



ల్లీ 

“విశ్వకర్మ పురాణము-కొన్ని చరి|తాంళయులు”’ ఆని యొక 

వాషసమును వాసీయుంటిని, పెందోటను పాలించిన 
ధవ శేశ్వర ఫు మౌర్క_ం చేయ పభుని వంళ (ప్రస్తావన, అయ్యం 

చాలసర సంతి, తుర్కారాజక వి గారలు (వానీన ఆంధ 

నాగరఖండ కావ పుటుపో స్థ్రాతములో గలదు, దీనిని గూర్చి 
గూడ - ఖర సం మైత్రి ౧1051 ఏపిల్ భారతిలో 
“పెందోట పురము. మాక్కొ_౦ చేయ (పభువు”” ఆను వ్యాస 

మున వివరించియుంటిని, విజయనగర రాజ్య ఖనన 

త బ్వైభవ విశేషములకు సంబంధించిన యంశనులకు తెలుగు 

విజ్ఞాన సర్వస్వము సంస్కృతి సంపుటిలా [శ్రీ నేలటూరి 

వంకటరమణయ్య గారు (వాస్నోవిజయనగర సామ్రాజ్యము? 

ఆను వ్యాసము కొంతవబికు ఆధారము. పద్య క్రీ శ్రీ కల్లూరి 

సుబ్బారావుగారు పెని పేర్కొన్న సంపుటిలో నే లేపాక్నీని 
గూర్చి ఒక వ్యాసము (వాసీయున్నారు. వా రందు వీరజ్జు-- 
విరుపక్జులు నండి అక్కు సెట్టి గారి ఫ్లుతులని సూచిం చినారు, 

విరుసళ్ఞను గూర్చిన ఆ యా యంశములు శాసనబద్లములై 

కూడ లేపాకీ వీకభ! చాలయమున దొరకుచున్నవి. శ్రీ 
'దేవళ్ళ సత్యనారాయణగారు నాట్యకళ? స|తికలో ప్రక 

టించిన లేపాతీ, నాటకమునుగూడ చూచింయున్నాను. నా 
నవల కథపవను, దానికిని బాల "భేద మున్నది, ఈ నవలలోని 
వసుత సంబంధములగు కొన్ని విషయములను శివశ్రీ శ్రీ) 

బండారు తమ్మయ్య గారి వ్యాసములనుండి నహించుటమైనది, 
శిల్పాగమ సంబంధములగు కోన్ని విశేషములను కీ, శే, కవి 
"శేఖర వడ్జెపాటి నిరంజనళా స్కీ, గారి “విశ కర బాహ్ముణ 

వంశాంగమము” నుండి సీకరించినాను. " వీఠ5కందజపవను 

నా కృతజ్ఞతా సూర్య్వక వందనములు, 

ఇట్టి పరిశ్రమతో (వ్రానీన చరి తాత్మకమగు నీ నవల 
సవృాదయుల మన్ననలకు పాత్రమై సముచితోపయోగము 
నందినచో, సార్థక మైనట్లు భావింతును. 

జెనాలి | (గ ౦థ కర 

సౌమ్య, వైశాఖము 20-4-1969 



లేపాక్టి 

1 

శాలివాహనశక సంవత్సరము వదునాలుగువందల యేబది 

నాలుగు, శరత్తు చనినది, హేమంతము వచ్చినది. పూర 
దిశాంగనా ముఖమండలము లో ధపుప్ప ర జశ్చర్చిత మెసట్లు 

శతెలికాంతుల సీనుచున్నది. ఉదయాచల శిఖరము విభూతిధవ 

భీత సరాగంగు డైన పార్యతీరమణునట్లు (ప్రకాశించుచున్న ది, 
కొంత వడికి అంబరమున ఆరుణకాంతులు పకింనవి. అని దతయజు 

ధ్యంన సముద్యు క్త వీరభద కోపారుణిత నే తాంచలములను- 
మహివదనుజ మర్షనావనర మహాదున్తా భయంకర (కోధానల 
జూంలలను పురుడించినవి, (పాతర్భాను సునర్ల మరీచిమాలికా 

సహ్మ సములు (పోవులు (వోవులై కచ ఫొ దీశ్యరుని ఆపాద 

మ_స్తకము అలంకరించుచున్నని. దతణదిశాయాత సురభి: 

శీతల మంద గంధవాహములు గుణగరిష్టుడగు నా పర్వత 
(వభువును సేవించుచున్న వి, 

కచ్చప్మాది లేపాతీ నానుకొని యున్నది అది 
ఆకృతిలో చిన్న దే. చిన్నదనగా మీ చిన్నదని కాదు. మహో 
పర్వత శేణిలో జేర్పదగనంత పరిమాణము కలదన్నమాట.. 
ఆ కొండ యెత్తు తక్కువై నను వెడల్పు విరివిగా కలే, 



2 లేపా శీ 

భూభారమును మోయు నాదికూర్తురాజు న్ని శాంతికొజకు భూమి 

పై కివచ్చి స్వస్యరూవముతో _కైలాకృతి దాల్చినాడా యన్న 
ట్లది యొప్పుచుండును. దాగి యాకృతిని బట్టియు దానిని 
కూరా (టె యన్నారు, 

పతిదినను ఆలకావరులు, గొక్హాల కాసరులును ఆ 

కొండమోదికె కి యే వశువ్రలను మేపుకొనుచుందురు, |[గామము 
లోని బాలబాలికలు సాయంనమయములందు దానిమోని కెక్కి 

అటపాటలతో శాలన్నేనము చేయుచుందురు. సాయంకాలపు 
సృద్ధభానుని బంగా రుకిరణములతో ధగద్గగికమై పోవుచుండు నా 

కొండమోదికే క్రి యువ మిథునములు క్రీడావిహోరాదు లొనర్భు 
చుందురు, వెన్నెల రేలగసూడ త్ర త్స ర్య త్ర పాద ప్రదేశముల 

గూర్పుండి (గామష్థులు ఉబుసుపోకకు అయా కథలు చెప్పుకొని 

అనందించుచుందురు. ఇన్ని విధముల లేపామ్నీగామవాసుల కది 
యొక సుందర క్రీడా వర్వతమై యొన్వుచున్నది. 

ఆ కొండ అంతగా ఊరివారి కావరణీయమగుటకు అందు 

"వెలసిన పావనా శేశంర స్వామి (వభానమే శారణము, 
(బ్ర రామచంద్రమూ రి (వత్చించిన రామేశ౧ర సాంమియు, 

హనుమంతుడు ప్రత్రిస్థించిన హనుమల్లిగమూర్తియు ఈ 
కూర్చాది.పె కొలువుదీరి యున్నారు ఈ లింగ త్రయమును 
సేవింవవచ్చిన (బహ్మ్ విష్ణాంది సమ _స్తచేవతాకోటియు నందు 
మనుష్యదృష్టికి గోచరింవక |కీడించుచునే యుందురు, కనుక 
నిది మనుజుల కే కాక చేవతలకును క్రీడ్మాది మైనది, పార్వతీ 
పర మేళశంరావాసమగు శెండన శై లాసముగా కూర్నాది 

నెన్న వచ్చును, 



లేపాక్షి కి 

వావనా శేశ్యరుని గుడి యానాొటిక మిక్కలి చిన్నది, 

నాలుగునై పుల నున్న జాతినోడలతోను వై నున్న జాతిబండల 

కప్పుతోను మాత్రమే అది యలరారుచున్నది. ఆ ేవళమున 
కొక |వక్క-న కొండలోనే నవాజముగా నేర్పకిన మొక గుహ 

కలదు, ఆ గుహ పెద్ద వై శాల్గముకలది కాకున్నను దాదాపు 

ఇరువదిమంది మనుష్యులు కూర్చుండుటకు వీలై నంత వెద్ద చే. 
గుహలోనికి వెలుతురు వచ్చు నవకాశము లంతగా లేవు, 

(వవేశ చా్యరవూన వచ్చు గాలితోనే అందున్న (వాణులు 

త్న ప్లీవడనవలయును, |వక్నతి సిదమగు నిటి నునా, ఆ గుహ లీ Orr 
నానుకొనియే వరమేశగరాలయము నేక్పడుట మాచువారి 
కొక వింతగా తోచును, 

నాటియుదయము నుండియు విరువణ్ణ పావనాశేశ(ర 

లింగమున శెదుట గూర్చుండి (పణవవంచాతరీ మంత్రమును 

జవించుచున్నాడు, అతని కవ్పటిశేబదియైదు  వత్ప్సరముల 
(పాయ ముండనచ్చును, మేలీ బంగారు వంటి మేనిచాయ, 

వ్యాయామ కర్క_శవముగు శరిరము, అందమును చిందించు 

నవయన సన్నివేశము అతడొక అసాధారణ వ్యక్తి యని 
చెవ్వుచున్నవి.  అజుత రు దాతు.మాలలు, మెడలో న్యర్త 

మయమగు లింగకాయ, మెయినిండ నలదిన విభూతిళేఖల 

యొప్పిదము, తెల్లనిజందెము కలిగి రూపుదాల్చిన పాశువతదీత్స. 
యన్నట్లాత డొవ్వుచున్నాడు. వదిగడియల (వొ దెక్కువజకును 
ఆతడు పంచాతురీమంత్రో పాసననము చేయుచునేయుం జెను, కొంత 

తడవు వెదవులు కదలునట్లు జపించెను, అఆవై మునినాలుక 

మాత్రమే చలించునట్లు జపము చేసెను, అటుతరువాత 
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సరాంవయవములు, సర్యేందియములు నిశ్సలము లగుడు 

మానసికమైన యుపాంశుజవము నొనశ్చెను, జపము సమా ప్ప 

మైన తరువాత సంస్కృత భాషలో పుష ఎదంత విరచితమైన. 

మహిమ్న స్తోత్రమును వఠించెను, అవల మల్హణ కపీం|దుడు 

శంకరుని స్తుతించుచు వ్రాసిన మల్ట్యణ _స్తవమును పారాయణము. 

చేశిను, పిమ్నట మలయరాజ శీవునిగూర్చి |వాసిన మలయ 

రాజీయమును చదివెను, తరువాత హలాయుధుడను వరకే న 

రాశేం దుడురచించిన సాలాయుధ_స్తవమును పశించెను. కడపట 

వదలాలిత్వ గౌరవమునకు చేరుగన్న దండి మహో కవీంద్రుడు 

(వాసిన అనామయ _న్రవమును భ్వయుక్రుడై పారాయణ: 

మొన ర్చను, ఈ అనామయ స్తో తమును వకించునవ్వూడాతని 

నేత్రములు ఆశుపూర్ణము లై నవి, కంఠము రుద్ద మైనది. 

శరీరమున పులకలు పొటమరించినని, ఏదో యొకానొక అర్తి 

తన్ను వీడించుచున్న ట్లాతేని యప్పటి సమస్త స్థితియు తోపింవ 
జేసినది, 

శివ కులకు వై ని పేర్కొన్న వంచ_స్తవములు పఠ నార్హ్హ 

నులు, వారు జవతవములు ముగించిన యనంతరమి వంచ 
_స్థవములను పారాయణ చేయుట వరిపాటి, అందును కడపటి 

దగు అనామయ స్తవము భ కులకు మానసికములు, దైహిక 
ములునగు అధివ్యాధులను బోగొట్టి ఆరోగ్యమును (వసాదించు 

నని వారి విశ్వాసము, ఇందాశ్చర్య మేమియు లేదు. భగవ 
దుపాసనము, భేగవన్నామ స్తోత్రము, భ్లగవద్దుణ సంకీర్తనము, 
భగ్గన కేవ సర్యార్థసిద్ధి పదములని చరితలు తెలుపుచున్న వి. 
మయూరమహశ+శవి సూర్యశ తకమునుజెప్పి, తదను గహముచేత- 
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రోగవిము క్రీనంబెనని వింటిమికదా ! ఇంక ఎందఅెందలో శెన 
చైన్లవ భక్తుల జీనితాంశము లీ విషయమును రుజువు వజచు 
చున్న వి, 

లేన స్ట ముగించి 

వంచ_న్సవములను పారాయణ మొనర్చులోవల వీకణ్ణ వదు 
నొకండు కొబ్బరికాయలను, కొన్ని వంక్లను, పూలను, బెల్లమును, 

కర్ఫూర కుంకును తాంబూలాది పూజా దన్వములను త్రీస్పికొని 
వచ్చినాడు. అతడు వాని నందుకొని స్వామికే షోడశ వచార 
పూజలొనర్చి నారిశేశాదులను సమర్పించి మంతపుష్పముతో 
అర్చన ముగించినాడు. _ విరువజ్ణ మోమున దై న్య రేఖలు 
'తారాడుచున్నవి, మనస్సులో శాంతితేదు, ఏవో దుఃఖము 

ముసుగునడగా గద్దదస్యరముతో నాత డిట్టన్నాడు. 

“నాయనా! నేటికి మనదీకు (పారంభమై ముప్పదియెదు 
దినములు చెన్లీనవి, ఇంకను అయిదురోజులు నూతమే (వతేము 

నకు మిగిలియున్న వి.  ఇంతనజకును లనమ్శాతమెని సఫలము 

కలిగినట్లు లేదు. స్వామి అన్నుగహము వచ్చునని నమ్మ లే 
కున్నాను, ఇది మహావేతమని బంకణాచార్యులవారు సెల 

పిచ్చి యున్నారుగడా ! నూటయెనిమిది మహోశె న్నే త్రము 
లలో లేపాత్సీ ఒక్కటని లలితాగమములో “ లేపాయ్యోం 
పావనాశనః” అని నేనును చదివియున్నా నే” 

ఏీరళ్ణ : శిల్పులును భ క్తులును ఏవేవో చెవ్వుచుందురు. వాని 

నెల్ల నమ్మి నీన్చ వడుపాట్టు చూడ నాకు జాలి గలుగు 
చున్నది. ఇంతకును ఈతే త ప్రభావ మెట్టిదని మెంకణు 
లన్నారు! 
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నిరువల్ణ: తమ్ముడా! ఇది యెంతటి పూర్వచర్మితగల మేత మో 
వినుము. ఇదిగో | ఇటు రమ్ము, ఈ "'దేవళము నాను 
కొని యున్న ఈ గుహను పరికింపుము, ఇందతి (పాచీన 

కాలమున అగ_న్యమహర్షి తవస్సు కాసి యున్నాడట, 

అగ న్య [వభావమును మనము పురాణములలో చదివి 

యే యున్నాము, అయన మహోవీర.శె న |వతాచార 

సంపన్నుడు. ఆ లోపాము దానల్లభుకు నరివీత స్వష్త 
సాగరుడు, సింధ్యాదిగర్యము నడంవ దీ శావథమునకు 
బయలుదేజీ తనపాదముల వై బడి నమస్థరించిన వింధా 
(దిని తాను వచ్చువజకు పెకి లేవవలదని ఆభబేశించి 

యిటు వచ్చినాడా మహనీయుడు. ఈ లేపావీ, | పాంతము 
నకు వచ్చునస్పటికి ఈ కూర్నాది ఆయనను కదలసీయ 
లేదట. అనగా నిచ్చటినుండి పయనము సాగించుటకు 

ఆయనకు మనస్సు రాలేవన్న మాట. అయినను మనః 

[(నబోధమును లెక్ట చేయక అత వసి నడక సాగించినాడు, 

"రెండు మూడడుగులు వేసి అతడు కుష్పన గూలిపోయి. 
నాడు, బ్రచేమా అని ఆతడు కూరా (ది నలుగడలు 

కలయదికిగి మాడ మొదలిడెను, ఆత నికీగుహ కనబడినది, 
భ్ వ్యములైన "రెండు లింగములుకూడ దర్శనమిచ్చినవి. 

ఈ సంగతి నెజింగిన లోపాముద్ర ద్ద బేదో భగవదా బేశ 
ముగ నున్నదని సతికి నిన్న వించి ఆ గుహలో కొంత 

కాలము కాపురముందమని కోరినది. అందుకా తవసి 

యంగీకరించి రామేశ (ర హనుముల్లింగముల నారాధిం 

చుచు అ గుహలో తవస్సుచేయ నారంభించినొడు, వద్ద 

కాల మగ _స్తుడందు కఠోర తవము చేసెను, 
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తవస్సువలన ఆతని మనోదోషము లెన్నో కడుగ 
బడిపోయినట్లాత నికి దోచినది, మనస్సునకు ముందటిక న్న 

వైర శ్రల్యము చె ఇతని * ధ్యాన ధారణా నమాధుల సెడ్ 

యోగోంతరం౫ ముల సమైక్య సాధనము చేత (పాకిభ 

మగు నొశకానొక విశిష్ట విజ్ఞాన నూతనికి కలిగినది, 

ఆతడు సంయమి యయినాకు, ఆతడు వలచిన 

విద్య లెల్ల ఆతనికి క రామలకములు గాజొచ్చినవి, ఇంత 

వజుకును నంస్ల సత ప్రా ప్రాకృత భామలయం దే ప్రాభవమున్న 

యాతనికి చామీగత్యములై. న దేశభాషలయందును 

నరిజ్ఞానము కలుగ పొచ్చినది. ఇందుకాత డెంతో 
వింతపడినాడు. ఈ కూర్మా శ్నేత్రము, ఈ లేపాటీ 
అలాకిక మహిమాఢ్నము లని మెజీంగినా జా జడదారి, 

అంతట ఇక్కడ నొక శివలింగమును (పతష్ట్థంవ 

సంకల్సించుకొన్నాడు ఆ పరమే వో త్వంసుకు, ఈ 
యభి పాయమును లోపాముద్ర శెజీంగించినాడు, ఆ వ్గ్ర 

నౌవ 'వశాచార పరాయణయు అందు కుత ఎహీంచినది, 

కరనా డో మునివత్నా కారా (ది చవజీయలెై 

విసారించుచుండ ఆమెఫొక శివలింగాక్న్పతిలో నున్న నీల 

పొడకట్టినది, అది ఎవరో శిల్చీశ్యరుడు చెక్కినట్లు 
సర్వలక్షణ నంవన్న మై తోచిన దామెకు. కాని అందు 

ఉలీ నొక్కులు మున్నగు చిహ్నము లెష్బియు లేవు. 

ఆ వరమ శిననందర్శనము "తామింతవజకొనర్చిన తేవస్సు 

నకు ఫలమని ఆమె భావించి యా లింగమును వతికి 

జూపినది, 
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(వకృతిలో చెక్కు_లై నశిలలు నివిధాకారము 
లతో సిద్దమగుచుండును, అనేకములు శివలింగాకార 

ఢి 
ములో నుండుట, వానిని సాయంభున్రలని భక్తులు 

భావించి పూజించుట అనుభవసిద్దము. ఈశిలలు లింగా 

కారములోనే గాక నానావిధ దేనతాకృతులతో గూడ 
"నేర నుట పకృతి సిద్ధమగు నొక ధర ము. అట్లవన్ని యు 

అయా దేవతలుగా మనుష్యులచే  భావింవబడుటలో 

నింత లేదు, |శీకూర గములోని కూర్మ నాథ స్వామిమూ ర్తి 
(నకృతిసిద్ధమైన దే, దానిని స్వయంభువుగా నె మనవారు 
భావించినారు. మాననసంతరణమునకు భగవ క్పేరణగా 
(పకృతి ఈ నానారూవములను సృజించి మనకందించు 

చున్న దని తలంవవచ్చును, శివలింగ పు పువ్వులు అట్టి వే 

కడా! ఆ పువ్చములో ఒక పానవట్టము, దానిపై 

నొక లింగము దాన్నివె నాగెందుని వడగ - ఇవి 

యన్నియు శివాలయములో వలెనే సుందరముగా 

నిమిడ్చిన వరమేశ రుని సృష్టివిలానమెంత కొనియాడ 

దగినది! ఈ లింగ ములలో సంయంభూలిం(ములు, బాణ 

లింగములు, అర్థ లింగము లనియు 'భదము లున్న వి. 

అగన్స్యు డది నగయంభూలింగమని మెణీంగినవాడై 
కాశీవిశ్యనాథుడీరూవమున తమకు తోచినాడని యెంచి 
వొ ర్ట 'బావృము లొలుక డాని నట (వతిస్టించి ఆన్యామికి 

పావనాశేశంరుడని నామకరణ 'మొనర్చినాడు, తరు 

వాత కొంతకాలమిచ్చటనే యాతవసి్య సతీనమేతముగా 

నివసించి స్వామిని సేవించి దతేణావథమునకు వయనమై 
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పోయినాడు, నాటినుండియు ఈ లేపాతీయు ఇందలి 
కూరా dee వేంచేసియున్న పావనా శేశ్వర లింగమును 

సు; (ప్రసిద్ధము లై నవి, 

వీర్ణ అయిన అగస్తు గడు మహా వీర్యకైవుకని నీ యజఖి 

ఏరువళ్లి జొను నాయనా! వీరళశేన మతి పాచీనమెనది, 

“ -వేదములనుండి సముత్సన త ఈ పరశే శె నము, 
వంచముఖుడగు వరమశివుని సద్యోజాత, వామదేవ, 
అఘోర,తత్పురువ, ఈశానము లను నై దు మొగముల 
నుండి వరుకు, నండి. భో ఎ నృషుడు, స్కందుడు - 

అను నేవురు మహాత్ను లువయించినారు, వారు ఏర 
క్ష్ శేవగ్యోత క_ర్తలై శ నమును | ప్రచార మొనర్చినారు. 

ఈ మహలు శ భిన్న భిన్న యుగములలో భిన్న భిన్న 

సట. న్వత (పచారము చేసినట్లు 

సు, వబోధథాగమాది గ ంథములు వచించుచున్నవి, 

tas నారు కేణుక, ( (శేనణసీద్ధ) మరుళ సిద్ధ, 

ఏకోరామ్క,  వండితారాధ్య, విశ రాధు హై! 

(పసెన్టులు, పీరు భారత దేశము నలుగడల వీశములను 

సెంస్థోకీంచి మత |వణారము సీ యున్నారు, వర్రల్రో 

శీడుశాచాకు లనారు అగ ఫ్టమహర్గికి ఏర న మత 

సిస్థాంతమును మూలమట్టుగా బోఫరచినారట.. ఆయన 

అగ స్తునకు బోఫంచిన ఎవ త్ర త్త రహస్యములనే 

శివయోగి శివాచార్యుడు ఇరువదియొక్క_ (ప్రకరణము 
లతో నొవ్వు “సిద్ధాంత శిఖామణి” యను (గంథముగా 
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విరచించినాడు. కనుక అగన్యూడు ఏర కైవు డనుటలో 
నెట్టి సందియమును వలదు సోదరా ! ఆతకీ కూరా ది 

మీది గుహలో శివుని గూర్చియే తపస్సుచేసి మహా 
సిద్ధుల నందినా డంటిని గదా! 

అ-తియేకాదు, ఈ శే తమున శివ పసాదమునకు 
పాత్రుడయిన అగస్త్యుడు తమిళ దేశమున కేగి, నాడు 
గాసటబీనటగా నున్న తమిశభావను నంస్కరించుట 
కొక వ్యాకరణ (గంథమును గూడ (వాసినాడు, అ (గ్రంథ 

మును అగ_త్లియము,  పేరగ తియమూ అని వీలుచు. 
చున్నారు. తమిళములో దొడ్డకవిగా పేరందిన “తొల్ 
కాస్పీయనారు' ఈ అగ_స్య్యమహర్షి శిష్యుడే. 

సంస్కృతమున తుల్ణముగొ వ్యాకరణాదు లభ నించి 

తమిళులచే “అగ _న్యరు అని పేర్కొనబడిన ఈ ముని 
తన |పియశేష్యుడగు తొల్కాప్పియనారుకు. ఐంద్ర 
వ్యాక రణాదులను బోఫించి తమిళమునకు ఛందో 

వాశకరణాలంకార ములను సృష్టించు 'నేప్పనుగూడ 

అలవజిచినా డందురు, ఈ అగన్యుని శాస్ర ప్రభావము: 
తోల్కాప్సీయరు రచించిన “తొల్కాప్పియం” అను 

తమిళ (గంథమున వలుశీతుల వ్య_క్షమగుచున్న దట, 

తమిళముళో ఆయా కాలములందు వెలసిన సంగ (సంఘు) 

కవులమాదగూడ అగస్త్యుని సాహితీముద్రలు ఎంతగానో 
మ్యుదితములై నవని చెప్పుదురు. ఇంకను అగన్త 
మహర్షి సంస్కృతములో విశ్శకర్శ మను మయాది: 

శిల్ప బ్రహ్మలు (వాసిన శిల్బగంథముల నాశ ళించుకొని 
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స్వయముగా “శిల్పకశాదీపిక, నకలాధి కారము” మున్నగు 
(గ ంథములనుగూడ (వాసియున్నాడు, నాకు జూడ 

వింధ్య గ ర్యావహర ణార్థమై ఉ త్తరమునుండి దథీగా 

వథమున శే లెంచిన అగస్త్యుడు దథఖ్నీణో శ్రర సంస లేల 

సంగమమునకు ఒక బృహత్తర శేతువును నిక్నించి 
నాడని తోచుచున్నది, ఈ విధముగా దాక్షీణాశ్య 
భాహా శీల్బ లైన సంస్కృృతులమిద సీశడు చరుగని 

మ్ముదలువేసి మన కారాధ్యు డైనాడు, ఇట్టి మహా 
శే త్రమున దయామయుడగు శంకరుని ఆరాఫించియు 
కార్యసిద్ధి పడయక పోవ్టట మన దురదృష్టము కాక 
మేమి ! 

దది నాకును వింతగానే యున్న దన్న య్యా ! ఇప్పటికి 
మీరు తిరిగిన నుహాత్నె తములకు, సేవించిన "దేవతలకు 
లెక్క లేదే. ఏ చేవుడుగాని అనుగహీంచి కార్వసిద్ది 

యొనర్బగూడదా? నాకొక అలోచన తట్టుచున్నది, 
మరెన్ని చెప్పినను మాకు శివ పక్షపాతము మెండు, 
కేశవ డనునప్పటికి ఒక లఘుభానము మికు కలుగు 
చున్నది, అసలు శివకేశవులకు వరన్సరము అట్టి భేద 
భావము లున్నట్టు లేదు. “శివాయ విష్ణురూపాయ శివ 
రూపాయ విప్ల "వని యున్న దికదా. కనుక యిరువురిని 
సమానముగా మాచుకొను సమదృష్టికూడ మోక వసర 
మని నా యఖ పాయము, మన కప బహ తిక్కనా 

నూత్నుడు హరిహరమూర్తి నారాధించి మైహికా 
ముష్మీక సిద్ధులను వడసియుండ లేదా! మో మేత్రము 
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నందలి స్వామియెడ భక్సి కుదురుట మంచిదే. ఈ 

సాంమి చెంగటనే విష్ణుచేవ్రనిగూడ (వలిష్ట చేసిన చో నివ 

"శేళన్ర్టల విషయమున ్ మోకుగల భ కి లు 'లేజరిల్లీ 

కార్యసిద్ధి చేహూద్చృనేమోయని నాకు తో చుచున్న ది, 

'విరువణ్ణ : తమ్ముడా | నాక కట్టి ఛేదదృష్ట్రి గాని, విష్ణు నెడ లఘు 

భావముగాని లేవయ్యా | | అట్టి దృష్టియే. యున్న -వో 
గొరవనహాళ్ళి వద్ద లనీ, జేీవాలయము నేల కట్టింతును ! 
శ్రీ) రంగములో Sons: తిరువలి వేంక శేశ్వరుని 

వ. ది వరాహా నారసీంహుని, వేలాపురము నందలి 

చెన్న శేశవుని Sse నారాయణమూ రులను ఏల 

ఆరాఫింతును? ఇంతే కాదు. జై న బొద్దముల యెడ 
కూడ భేదము చూవక “సరం నహ జగత్” అని 

తలంచి (శమణ బెళగొళము లోని గోము పేళ్యరుని, 

ఆయా తావులనున్న బుద్దమూ_ర్రలనుగూడ ఆరాధించి 

నిని గదయా! అయినను ఎవరి దయయును రాలేచే, 
సీనన్నట్టు కేశవ పతిస్థకూడ ఈ కూర్మా;దివై చేయు 
టకు నా కభ్యంతరము లేదు. అందుకు పూనుకొందము 
గాక, 

ని 
'లేపాలీ, ఆంధ కర్ణాట దేశముల నరిహ ద్దు లలో 

నున్నది, సు వసిర్ధాంధ నగరము హీందూపుర మచ్చటికి 

యోజనమా త్ర దూరముండును. హిందూపురమునకు ఉత్తర 
దిక్కున చెనుగొండ, అనంత పురము, గుంతకల్లు, ఆదవాని, 



కందనవోలు మొదలగు |వట్టడిమే 7 యాను, ఇనుగారనకు 

వశ్సి'మో త్తర దిశను అస్థాటి అంధ్ర శోజధానియైనురుకా 
నగరము తుంగభ (దా తీరమున భాసిల్లు చున్నజొజాననా 

“విజయనగర” మనియు అనుచుందురు. అది చెక్టరు మహారాజు 

తేలిన వీడు, చాన్నివై భవ మిట్టిదట్టి దని చెవ్పనలవి కాదు, తుళువ 
వంలీయుడగు (శ్రీకృష్ణదేవరాయ లిచ్చటనుంకియే మహోాంధ్ర 

స్మామాజ్వమును నేల నాలుగు చెరగులకు. విస్తరింప జేసెను, 

ఏదా రణ్యసా(మి తపఃఫలముగాను అనేక మహోశిల్సాచార్యుల 

మహాసీయ శిల్పోపాన నల ఫలముగాను రూపొందిన విద్యావట్టణ 

_వె భవము అసద్భశము, శ్రీకృష్ణ రాయల వారికి చెనుగొండ 

సగి విడిదివట్టుగా నొవ్వురోం డిడి. ఇనుగొండలోని గగన 

మహాలు, యోగశామస్యామి డేవళము, కాశీశ్య రాలయము 

శిల్పకళ "న్న త్యమున ఉేరుమోసినట్టివి, “వనుగొండ దుర్గము: 

నకు చుట్టునున్న కొండలు పెట్టని కోటనగోడనై. యొవ్వుచుండ 
ఆ నగరము శత్రువులకు వెనక రానిదై. యుంజెడిది. కృష్ట 

రాయలేకాక, వీమృటి వ్నారెన అచ్యుత దేవరాయ నడాళశివ 

రాయాదులుగూడ ఈ ఇనునొండను కొంత కాలము విడిదివ వట్టు. 

గానే యుం-దుకో న్నారు, 

విద్యానగరమున దావీణాత్యములైన అంధ్ర కర్ణాట 
తమిళ మలయాళ భాషలు మాటాడు జనులందజు అన్న 

దములవలె మెలెౌడివారు. ఒకరి నంస్కృృతినొకరు గౌరవించు 

కొనుచు (బదుకుట ఆ నాటి [పజల యాాన్న త(ములోని ముఖ్య 

లతుణము, ఈ సంస్కృతుల కన్నింటికి మాత ఫ మూర్తిగా 

సంస్కృతము. సముచిత స్థానమునంది యుండెడిది. రాయలవారి 
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ఆస్థానము నా నా భావలకు, "దేశములకు చెందినకవీశ (రులకు, 
శిల్పీశ్యరులకు, పండితులకు, కళాకారులకు ఆటపట్టు, రాయల 
సామాజ్యము నందలి వట్టణములలోని (వజలు "తెలుగువారు 

కన్నడ 'పేళులను, కన్నడులు అంధ నామములనుగూడ చెట్టు 

కొనుటకు వెనుకాడజెడినారు కారు. అదవాని, బళ్ళారి, అనంత 

పురము, పెనుగొండ, హిందూపుకము, బెంగుచూరు (పంతము 

లందు అంధ కర్లాటకుల అనుబంధము ఎంతో కొనియాడదగి 

'నదై యుండెడిది® ఈ వట్టణములయందలి (నజలకు ఆంధ 

'కర్ణాటములు రెండును తెలిసియేయుండెడివి, ఇతడు కన్నడీడా, 
తెలుగువాడా అపి (గ్రహించుట కషమను నంతగా వారి తీరు 

తీయను లుండెకివి, అనలు వస్తుతః తెలుగు క న్నడ చానల కే 

యెంతో దగ్గటీ సంబంధమున్న ది, తమిళము వీనికి కొంచెము 
దూరముగా నుండును, 

విరువల్ణు వీరళ్ణ లిద్దమా వెనుగౌండ వా _న్తవ్యులు, వైశ్య 
'కులాలంకారులు. నంది లక్కి సెట్టి కుమారులు, వీరువళ్లుకు 

తలిదండులు పెట్టిన పేరు విరూపావ, (శేస్ట, అన్న వదము 

'కన్నడమున అల్జయసని యుండును, అన్న, అయ్య, అప్ప, 

అన్న వదములను తెలుగులు కన్నడులు నామముల చివర 

వాడుకొనుచుందురు. నిరూపాత (శేస్థి విదాపాతజ్ణ యి లోక 
.వ్యవహారమున ఏరువల్ణు అయినాడు, ఏరశబ్దము చె వమత 

'మూాలపురుషులలో ఒక్క-రిది. ఆ వేరు పీరణ్ణది, 

లక్కి సెట్టిగారి కుటుంబము చిరకాలము నుండియు శైవ 
.మతీవరాయణము, అనలు కన్నడ దేశమే వీరశైవ మతమునకు 
వట్టుగొము ఖ్ దా, అందుకు కారణము అఆమతమును ఎక్కువగా 
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(వచారముచేసీన బసవేశ(రుడు కర్ణాటకుడగుట యొకటి. అతి 
(ప్రాచీనకాలము నుండియు శై వములో ఎందలో సిద్ద పురుషులు 
బయలెడలి లో కాతీత మహిమలను చూకియు, శైవ విజ్ఞాన 
మును (వచారము చేసియు దానికీ బలుపు కూర్చినారు, స్ 

ఈ శై వములో పలుభేదము లున్న వి, సామాన్య, మిశ్ర, 
శుద్ద, ఏీర శేదములతో శైవము నాలుకు రకములని సూతా 
గవుము సలుకుచున్న ది, రిక శారణాగవాము - సామాన్య, 

పూర్య్యమి శే, శుద్ద, |శౌత, మార్లు వీర, సామాన్య వీర, విశేష 
వీర నిరాభారములని శై వమును దశవిధముల వింగడించినడి, 
ఇంకను లక్షలీశ పాశువతము, కాలాముఖము అను శై వములును 
గలవు, ఇవి శుద్దశై వములోనే అంత ర్సాగములని కొందజు 

తలంపు, ఈదళవిధ శె వములలో ఏర్నకై వమే ఆకాలమున ఎకు 
డుగా [(వవారములో నున్నది, ఇందు విశబ్దమునకు శివ జీవై క 

బోధకమగు వేదాంతవిద యర్థము, ర శబ్దమునకు అవిద్యయందు 

రమించువాడనియు అర్థము, కనుకశివ్రనకు తనకు (జీవునకు) 
ఐక్యమును సాధింవబూను భక్తుడు ఏరె వుడని ఫలి తార్థము, 

అంతీయు కాదు, వీరశెనములో పూజా కలావము గూడ 

సులభము, అల్నకియతో బహుఫలమును సంపాదిం:వచ్చును, 
ఇతర _శె వనములు మూడు జన్నలకుగాని ము_క్టీ నీయజాలవు, 

సీర శై వమట్టుకాక ఒక్క_జన్నములోనే మోక్షమును పసాదింస 
కలుగుచున్నది, అందుచేత అన్ని శె వముల కంకెను ఏర్శశై వము 
ఉరత్తమో త్తమమని కారణాగమాదు లనుచున్న ఏ, ఈవిధముగా 

సర(జీవృులకు శాంత్యానందముల నొసంగి భగవ త్పా_క్సీని 

'చేకూర్చునది ఈ వీర్ప శవము, 
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బసవన్న బహుళ [వభారముచేసిన వీరశ వము కన్నడ 
దేశపు సరిహద్ధులను/నాడదాటి ఆం తమిళాది -జేశములం' 

దును నెలకొన్నది, | తిలింగ దేశమని ప్రసిద్ధిగన్న ఆం ధమున 
శవము మొదటి నుండి యున్న దికదా ! వండితారాధ, 

పాల్కురికి సోమనాథాదులు అంధ దేశమున ఈ మతమునకు 
సాహిత్య స్యరూపము నిచ్చి విపుల [వచార మొనర్చినారు. 
కాకతీయ వ్రభువ్రల అండదండలు దీనిని తెలుగునేల నాలుగు 

చెరగుల వ్యాపింవ జెసినవి, కృష్ణరాయల కాలమున నై ష్టవము 
రాజాదరము పొందినను (శెనమునకును తగిన స్థానము. లేక 
పోలేదు, 'రాయలకస్థానము నలంక రించిన కందుకూరి రుద)య 

ధూర్జటి కవి నభృతులు (శీ వులుగానే యున్నారు, రామాయణ 

పయికి) ఆతుకూరి మొల్ల శినమతన్థరాలే, సెక్కు శేవ 

మఠములు, పీఠములు దీనికి వట్టుగొను లు, ఇక హజలలో 
శేనమునకు అదర పోత్సాహము ' లుండుటలో నింత 
యేమున్నది ! 

నిరుషక్ణకు వీరశె వమునందు ఎనలేని ఆదరము, ఆతడు. 
(వతిదినము శివ తత్త సారమును, బనవ పురాణమును, 

పండితారాధ్య చరిత్రమును,  చదువుచుండును, నూత్ము,. 
కారణ, స్ముపబోధథాది + వాగమములను కీ. నాచార్యులవద్ద 

వఠించినాడు. ఏలున్న పుజెబ్స మట్కా-ల శివపూజను నెజవేర్చు 
చుండును. ఫ్ల్రన్సి చెప్పుటకు కారణము, ఆతడు [వభుతో gigs 

తీజీక లేనివా డగుట, 

ఏరుషణ్ణ విదాానగర సా[మాజ మున ధనాగారాధ్యత్. 

పదవిలో నున్నాడు, అ వదవిని .స్వీకరించినప్పటి నుండియు 
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అతడు విద్యా నగరిములోనే యెక్కోవకాలము గడుసవలసి 
వచ్చినది, అయినను ధనాగార శాఖ యొకటి చెనుగొండలో 

గూడ నుండుట వలనను, జన స్థానము చెనుగెండ యెనందు 

వలనను అక్క_డగూడ తజుచు నివసించుచుండు వాడే. ఈ 

కోశాధ్యతుస వదం స్ర్యహణ బాధ్యతలలో చిక్కుకొన్న దున 

అతని కప్వుడన్వుకు లీలీక దొరకక 'సయమానుసారము వట్టాల 

శివపూజ యొనర్చుటకు ఏలు చిక్కునది కాదు, 

నిరువక్ణకు ఏరభదుడను నొకకువమూరుడు కలడు, ఆతనికి 

ఎంత కాలమునకును మాటలు రాలేదు, మూగవాడగునేమో 

యని భయవడి విరువళ్మ జో త్ే త్తలను విచారించెను, వారు 
వీరభదప్ప జాతకమును పరిశీలించి దై వానుగహమున కొంత 
కాలమునకు సీరభదుని మూకత(ము పోవచ్చుననియు, ఇందుకు 

మంత్రములు, చెపధములు, పూజలు వని చేయనచ్చుననియు 

నుడినిరి, ఆ చెన మాట ఆ శివభక్తునికి నచ్చినది, 

“ మూకం కరోతి వావాలం 

పజుం అజయ లే గిరిం 
ది ఖు 

యత్క్శు పొ త మహం వన్దే 

పరమౌనస్ట శంకరమ్, ల్ 

భగనదన్నుగవాము మూగవానిని వాచాలునిగ చేయ 

గలదు, కుంటివానిని కొండలు డాటించగలదు. అను సూ_క్టి 

మిద విరునకకు గాఢవిశాసము, అందుచే అతడు ఎన్నో 
రీతుల ఈశ్యరారాధన మొనర్చినాడు, యోగులను సేవించి 
నాడు, వై ద్యములను 'జేయించినాడు, చెక్కు ళన వైఫ్లేవ 

లేక 
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మేత్రములశేగి ఆ యా చేనతలను చిర మారాధించినాడు, 
శ్రీశై_లముళోను కాళహా స్టిలోను అకడౌనర్సిన శివారాధన 

లక్ చాన ధర్మములకు లెక్కలేదు, 

కాళహ స్తీశంరాలయములో ఒక చావని యున్నది, 
దానిన సారస త్ర తీ ముందుకు. అందలి వీటిని నలుబదిరోజులు 

సేవించినయెకల మూగవానికి గూడ మాటలు వచ్చునని 

చెప్పుదురు. ఆ వృత్తాంతము నెటింగి మండలము దినములు 

నివదీక్షతోనుడి కుమారునిచేశ సమంత్రకముగా తీ శ్రీర్ణమును 
పానము చేయిచినాడు, ఫలము కలుగలేదు, 

దఖ్నీణకాళియని (వసిద్దిగన్న అలంపురమున కేగి ఉ త్త 

వాహినియగు తుంగభచానచీ జలముల తానమాకి ఆ శ్నేత్ర 
మున నున్న ఏక బహ్నేశ ర, విశ్వ బహే శంరాది నవ 

బ్రహ్మేశ్వర ల్రిగములను వరమభ క్ తాశ్చర్యములతో పెద్ద 

కాలము లొలిచినాడు. ఈ తీర్థ సేవలతో విరుషక్ణా ఫర్మపల్ని 
కామాతీసాడ విసిగి పోయినది, లేక లేక కలిగిన అల్లారు 
ముగ్గుల పట్టిమోది అను రాగాతిశయము ఆతని నుద్దుమాటల 

విని ముచ్చటవడుటకు, అతని సర్వవిద్యాళాలి నొనర్చి మురియు 
టకు (వేనేచుచున్నది, 

బంకణాచార్యుని (వేరణముచే చినరికా దంవతులీ 
నిర్ణయము చేసికొన్నారు, లేపామీ దగ్గణ నున్న కూర్నాడి 
మహిమగల త్నేతమ్యు అగస్త్యుడు తప మొనర్చిన (వదేశము, 
అగస్త్య |వ్రకిక్టితుడగు శ్రీ పావనా శేశుకు తమ పాపములను 
తుడిచివేసి కుమారుని అన్ముగహింప గలడని ఆ అల గల 
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మితిలేని భక్తి (ప్రపత్తులతో వక భు క్రము భూశయనము 
నొనర్చుచు వంచాతరీమంతో పాననతో పాకుసత వత దీకకు 
కడంగి నారు, సంవన్నులు కానివో ధనాభానమున [నయత్న 
లోవము జరుగ వచ్చును, పుట్టిన దా, శ్రీమన్తమగు నై శ్య 
కుటుంబమున, ఆఫవత్యమా, ఒక్ సామా,జ్యమునకు ఇుదిన 
విపుల ధనాగారమునకు, హృదయమునందా, గాఢమగు దై న 
భై వి శ్యాసములున్నవి, ఇక వారెట్టూరకుండగలరు! కార్తిక 

నము శివ పీతి పాత్రమైనది, ఆమాసమున శెక్కు_రు శిన 
భక్తులు నక్షవతములు చేయుదురు, కొందజు ఏకాదశ 
ర దాభిపేక మునర్తురు, ఇంక కొంద తా యా శివదీక్షులను 

పూని ఈశంరారానన మొనర్పు చుందుకు, పరువళ్షై కా ర్రిక 

శుక్ల | పతివద్దినమున నారంభించి పాపనాశేశ(రో పొననమును 
నలుబదిదినముల గాఢదీకుతో చేయ మొదలిడీనాడు, మార్గశిర 
శుద్ధ పంచమి వచ్చినది, ఇంతవజ శెట్టి ఫలితమును గలుగ 
లేదు, శివారాధన దీమౌదినములు పూర్తి కావచ్చుచున్న 
కొలది వారి హృదయములలో నిరాశా నంతావములు 
అలము కొన జొచ్చినవి, “నృష్టిలో నెప్పుడై నను మూకుడు 
వాచాలుడై_న ఘట్టము లున్నవా! అది కవి కల్పితవాక్నమే 
"కాని సత్యము కాదా యేమి? లేక వరమేశ్యరుడు నము 
చరీవీంచుట ఇంకను ప్తూర్తిశాలేదా ? వమో! వీమైననగు 
గాక, క్ర శ్రవ్య నిర్వహణ మే మానవులు చేయవలసినది, ఫల 
ప్రాప్తి దైవాధీనము” అనుకొని అ దంవతులు (వతపరి 
సమా స్కివజికు ఈశగరారాధనము నల్పుచునే యుండిరి, వీరు 
వలపు తమ్ముడు సూచించిన రీతిన. ఈ తేత్రమున విష్ణుస్థాన 

£9 
నము చేయుటయు. అవశ స్ట్ క_ర్గవ్యమే యని తోచినది, 
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పీరభదప్ప మూగతనము విచిత్రమైనది, కొందటికి 
మూగతనముతోభాటు ఇెనిటి తనము నుండును. ఇతనికా 
బధిరత(ము లేదు, నాలుక మొద్దువాజి లావైయున్నం 

దున నోటిలో తిరుగ వీలుకాక మూగతన మేర్చడును, కాని 
వీరభదవ్బ నాలుక వెదురాకువలె సలచగనే యున్నది. జిహో 
కంఠ తొలా(ది |పదేశములలో ఎట్టి దోవములును లేవు. మటీ 
మాటాడజాలమి శేమి కారణము ? ఇది వింతలలో వింతగా 

నున్నది, వైద్యులీరీతిని పరిశీలించి కెల్ల మొగములు. వేసి 
నారు, వీరభ్యద్రవ్చకు “కెలివికేటలలో వెలితి లేదు, మనము 
చెప్పెడి మాటలను అర్థము చేసికొనగలడు, చెప్పిన పనులను 

చేయగలడు. . కాని మాటాడ లేడు. మాటుసలుక లేడు, అందు 

శాళడు (పయత్నము చేయను, మాటాడ నోరు “కెజుచును, 
మాట రాదు, ఏదో బాధ ఆ సమయమున ఆతని మోమున 

వ్య క్కమగును, తన్నెన్యరో మాటలాడనీయక తనకంఠమును 

నొక్కినట్లు, తన దవడలనదిమి పట్టినట్లు, తన వెదవులను విప్ప 

సీయనట్లు, అతడు ఒకానొక బాధను నటించును, 

దుస్థితికి వగచియు . వాని శెలివికేటలకు మెచ్చు 
కొనుచు తలిదండులాతేని కతరాభానము చేయించి చది 

వించినారు, అత డతురము లన్నిటిని (పాయ నేర్చి నాడు. 

క్రమముగా గురువులు ఇెప్పినబెల్ల (వ్రాయుటకు, వాతతోనే 
జవాబు లిచ్చుటకు అ వాలు డలవాటు వడీనాడు, వరుసగా 

గద్యవద్య (గ ంథముల నర్థము చేసిఫొనుటకును, రామాయణ 

భారతములను నైత మనగాహన వజచుకొనుటక్రును. అతనికి 

శక్తి చేకూరినది, తండ్రి చెంగట గూర్చుండి శివలీలలన్ను 



లేపా మీ 21 

తదితర కథలను ఆతడు వినెడీవొడు, తన నంచేహములను 

వలక పై (వాసి చూచెడివాడు, తనకు కావలసిన వానిని గూడ 

(వాసి చూపిమయే శెప్పించుకొ నెడివాడు సె గలతో "తెలుప 

వీలులేని వానినెల్ల వలకమిద (వాసి చూసవలసి వచ్చెడిది, 
ఏేరభ్యదున కిన్సటికి పదియెనేండ్లు దాటినవి, 'బాల్యమును 
దిగదొక్కీ యావన రేఖ యాతని శరీరము నలంకరింవ బూను 
కొన్నది, అతడివ్వుడు పోడశకశా పరిపూర్ణ చందుని భాతి 

ఫోడశవర్ష చేశీయుడు, కాని నోటితో మాటలాడ లేక పోవుట 
ఒక్క_టియే అతనికి కొజత, అందచందములకుగాని, హానభాొవ 
ములకుగాని వానిలో నెట్టి కొజుతయు లేదు, బన్ని యోగ్యతల 

నిచ్చిన దేవుడు నోటికి మాట నేల యీయ లేవో జెలీయకున్న ది, 

త్రీ 
అది నలుబదవరోజు. పిరుషల్ణ తన నిత్యోపాననాకార్య 

ములో నిమగ్నుడయి. యున్నాడు. |ప్రగాథమగు భక్తితో 
ఏకాగ చిత్తమునో అత శీశ్వర ధ్యాన మొనర్పుచున్నాడు, 
అప్పుడాతని యిగదియములు తమతమ విషయములను 
గ్రహింప లేని స్థితిలో నున్నవి, ఆ ప్రాంతముననగు నేధ్యనియు 
వాని వీనుల బడుట'లేదు. ఆతడు తన స్పాదయారవిందమున 
పరమశివ స్యయాూవమును _వతిష్టించుకొని మనో నేతముతే 
అ దివ్నమూర్తినే నందర్శించుచున్నాడు, అతడు భగవత్సంద 
ర్ననచే గలిగిన దివ్యానందముతో తన్మయుకై యున్నాడు, 

అనాడు తండ్రి శివపూజకు కూర్చుండగానే ఎవరో 

చెప్పినట్లు వీరభ|దుడుకూడ వచ్చి ఆయన సరసనే పద్మాసనము 
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వె చుకొని ఆసీనుడై నాడు. తానిదివజకు నేర్చిన “వంటే 
శంభు ముమావతిం” అను శివస్తోత శ్లోకము నా కుణ్ణడు మన 
సార జవింవ మొదలు వెళ్సైను. తండి జనము చేసినంత సేపును 
అతడును కన్నులు మూసీకొని ఆ పావనా శేశ(రుని థ్యానిం 

చుచునే యున్నాడు, ఇంతలో తల్లి కామాతీ నారికేళాది 
పూజా ద్రవ్యములను తెచ్చి యటనుంచి భర్త దేవుని ఆజ్ఞకై_ 
వేచియున్నది, ఆమకూడ ఒక| పక్కను కూర్చుండి వంవాత్నర 

మును జవీంవ నారంభించినది, కొంత సేవిట్లు గడుచునప్పటికి ఆ 
వీల్లవాసి నోటినుండి ఓం నమశ్శివాయ, ఓం నమశ్శివాయ 

అనుమాటలు ఆకస్మికముగా ఉవ్చైర్నా దముతో వెలువడెను, 
ఆ ధ(నితో కామా&ీ యలికిపడి కనులు విన్పిదూడ కుమారు 
డ్లే నమశ్శివాయ మం తము నుచ రించుచు న్నాడు, అతని 

కన్నులు మూసికొనియే యున్నవి, ఇక ఆ తల్లి సంతోషమున 
కంతు లేదు, ఆమె ఆనందమును పట్టజాలక వతిని (వబోధింత 

మని తలచినది కాని, ఆయన సమాఫిస్థితి భంగము కలిగించ 
నిష్టములేక తానుగూడ వినబడునట్లు నమశ్శివాయ 
మంత్రము నుచ్చరింప మొదలిడినది, ఏరిద్దజిట్టు కొంతవడి శిన 
(ప్రార్థన మొనర్చుచున్నంతలో విరుపణ్ణకు “ల వచ్చినది 

ఆతడు నమశ్శివాయ అని వలుకునది కామాశ్నీయనిమా త్రమే 
మొట్టమొదట తలంవెను, కాని విన్నకొలది రెండుగళము 

లట్లుచ్చరించుచున్న వని భావించి కుమారునివై పు చూచెను, 

ఆతని వెదన్రులు కదలుచున్నవి, అతడు నమశ్శివాయ అను 
మాటలను స్పష్టముగా నే ఉచ్చరించుచున్నాడు, ఇక విరువణ్ణ 
ఎన్ని ఫొండలనెక్కి నాడో చెన్చలేము, అతడు కుమారుని బిగ్గ 
కొనుగలించుకొని “నాయనా! నేటికి మాతవస్సులు నండినవా ? 
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నీకీ నాటికి మాటలు వచ్చినవా తండ్రీ !” అని చిరమానంద 
శాప్పములళో నాతని తలను ముంచియె శ్షినాడు, 

వీరభదవ్చ: నాయనా! నాకీనా జెందుకనియో మో శివపూజలో 
పాలొనవలయునని బుద్ధి పుట్టినది. అంతట వచ్చి మో 

(పక్కను గూర్చుండి “వందేశంభు ముమావతింి” అను 

శ్లోకమును మనస్సులో అనుకొనుచుంటిని. కొంత చేవ 
టికి నాకు నిదవచ్చినది. కాని వండుకొందమని బుద్ధి 

పుట్టలేదు. ఆ న్నిదలో ఒక కలగంటిని బాబూ ! ఒక 
మహాోనుభాన్రకు నా కగవడినాడు, అతడు ఏరభద 

సామి యట, మొన్న పెనుగొండలో కపట ద్ర 

వ ళ్ళము పట్టినప్పుడు మిరాసా్యమిని కొలిచినారు 

గదా ! నాకలలో కనబడిన చేవుకు అన్ని విధముల అశ్లు 

యున్నాడు, ఆయన అగవడగ వే నేను భ కిలో వాని 

కాళ్ళవై బడితిని, అతడు నన్ను 'లేవనె త్రి “నీ వీనాటి 

నుండి మాటలాడగలవు. అన్ని చదువులు చదువగలనవు, 

మా తలిదండుల తవస్సులు ఈనాటికి వండినవి, కాని 

సన్నుమాతము ఇచ్చటనే సిలుపుకొన వలయును, 

నే నెనరి ననుకొనుచున్నావో! మీ యిలువేల్పును వీర 
భదసా(మిని” అవి నా చెవులో ఓంనమశ్శివాయ అని 
చెప్పి దానిని నోటితో పలుకు మని ఆజ్ఞాఫించినాడు 

నాన్నా! నేను దాని నుచ్చరివ |వ్రయల్ని ంచికిని, 
కాని పలుక లేక ముంనటివలెనే బాధవడుచుంటిని. నా 

_చాధనుశాంచిన ఆ స్వామి తనకుడిచేకితో నాశిరస్సును 
ముఖమును గట్టిగా తుడిచి యివ్వు డుచ్చరింపుమని 
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సెలవిచ్చినాము, అంతట ఏబాధయు లేకుండగ నే నేను 

ఓంనమళ్ళీ వాయ అని ఉచ రింపజాలితిని, వత సే సపట్టు 

పలుకుచుండ మిరువచ్చి నన్ను కౌగలించుకొన్నా రు, 
నాకప్పుడు మెలకువ వచ్చినది, వీరభద్రస్వామి నాపాలిటి 
"చేశ్చడు, నే నాయనను చూడకుండ ఉండ లేను, నన్నా 
బేష్టనివద్దకు తీసికొని పొండు, 

కుమారుని మాటలు నినుచున్నంత శేపును కామాశ్నీ 
విరాపాకులు ఏ స్వర్గ ఏీళులలో సంచారము చేసినారో చెప్ప 
జాలము, వారికీ సంఘుటనమువల్ల చై వముమోద భక్తి విశా 
సములు స్థిరసడి పోయినవి, భ్రగవంతుకు భక్కుని పరీవీంచు 
నవ్వుకు భ కుడ నే కావస్థల ననుభవించు చుండును, కార్య 

సిద్ది దూరమగుచున్న కొలది భగవంతు డున్నాడను వినయ 
మును గూడ భక్సుడు సం చేహేంచుచుంఇట పరిపాటి. గేం 

ద్రుని చూడలేదా? తన్ను రశ్నీంచుటకు దేవుకు రా లేదని 
యాతడు “కలడు కలం డనెకువాడు కలవో లేశో !” అని 

శంకించినాడు గదా, భ క్రుడ్డు తన మనోఖీష్టము సిద్దించు నప్ప 
టికి ఆ భగవానుని యెడ నిరతిశయ భక్రి తాత్పర్యములు 

(వకటించుటయు అనుభ నసిద్ద మే, వీరుపల్ణి కివ్వుడట్టి నిచ్చి తాను 

భూతియే కలిగినది, అతేసికి సర్వేశ కుని నానావిధ నామ 
రూపముల మెడ అచంచల విశాాన మేర్చడినది, “తా 
వ వరమశీవుని. తమ నన్నుగహించి కార్య సిద్ధి 

యొనర్చిసది ఏరభదసా మి, అనగా ఆ వరమేశ్యరుని ఫ్ర 

రత్నము, ఈ వింత యేమి! తండ్రిని కోరిన పనిని ఆ తండి 
తన కుమారునిచే నిర్వర్తింప జేసినాడా యేమి? లేక వారిరు 
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వురు తండ్రీ కొడుకులే కనుక వారిలో భేదములేదా? వమో! 
ఇది యంతయు అనూహ్యాముగా నున్నది, అజ్ఞానముచే 

దోచు భేదమువలె నున్నది, సర్వేశ్వరుడగు భగవంతునికి 
"తాను, భార్య, బిడ్డలు, వరివారము, వాహనములు ఇని 

యన్నియు లీలలు, అనలు అతడొక్కడే ఇన్నిరీతుల దోచు 
చున్నాడు, ఆ వోచుట భక్తుల మనస్త లిపీ కొజకు, “వక్రం 

సత్” అని కదా వేదఘోవ. దానిని భక్తులు అనేక నామ 
రూవములతో భావించు చున్నారు. అశలాత క్రమము సామ 

రూప [క్రియా విరహీతము కడా “ఉపాసకానాం కారా ర్థం 

(బహ ర రూపకల్పనా” అని కొంకణావారు డెన్ని సారులో 

చెహుచుండెడివాడు, ఒకే సత్సదార్భము సృష్టి స్టిల్ లయాది 

"కారగములకు బూనిన పుడు (ఒహ వళ్లు కీవాద్ది నానా నామము 

లతోను బహుభావముల కోను భాసీ సుచున్నట్లు బాబ్బయము 
వర్షంచుచున్నది, ఒకే దై వశ క్రి ఒకొక, కార్యమును "సెబి 

చేర్పునప్పుడు ఒకొక్క, నామము సోను రూవములను' వ్యవహ 
రింవబడుననుట సత్యము, సంపూర్ణ జ్ఞానము లేమిచేతనే ఈ 
Miss ప్రాధాన్యమిచ్చి కలహించుచుందురు, 

ము విభిన్నా భరణములయినట్టు, మట్టి ఘటశ రావాదులగు' 

స్ నర మేళ్యరత త్త స మొక క్కు త్ర (వకాళశించుచున్న 

దనుట వర మౌర్ధము, ఈ నామరూవములు ఆ'మూాలత _త్త్యమును 

దర్శించుటకు సాధనములు కావలయును, తమ్ముడు వీరణ్ణ కీ 
రహస్యము లిదివజ కే తెలియునా యేమి ? ఆతడు చెపి స్పినట్లు 
శివకేశవులకు భేదము శేన'్లే, శివునకును పరభద వినాయ 
శాదులకును పారగత్యాదులకును భద మేల యుండవలయును * 

లేదుః మున్మాటికిని లేదు, నదులు సాగరమును శేరునట్లు 
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సర్వ చేవ తార్చనలును ఆ నశ్యేశ్యరునే పొందగలవు, “సర్వదేవ 
నమస్కార శృంకరం వతిగచ్చతి.” పరమార్థ మిట్టిదై నను 
వ్యవహారమున "భేదము పాటించుట తస్సుగాదు. ఆ పాటించు 

టనునది రాగ చ్యేషరహితమ: గా జరుగవల యును, అది కేవలము 
(పవృ త్తికొజుకు మాత్రమే,” ఇట్టి తలపులతో విరువళ్ణ మన 
స్సులో నాడు పెద్ద కలత బయలుచదేరినది, కడక్రాత డిది 
యంతయు భగనల్లిలగా భానించి ఆకూర్మా దిమోద విక్ణువుటో 
చాటు. వీరభద్రస్యామినిగూడ వ్రతిన్ఫించుటకు నిశ్చయించు 
కొన్నాడు, స్యామియైన ఏరభదుడును కుమార ఏరభదు 

దును భోపకొన్న దదియే కదా, శ్రైవముళో పదునొకండు 
సంఖ్య కొక |పాధాన్యమున్న ది, శివాత్మకజ్యోతి సదునొకండు: 
రూపములు కలిగివట్టిది అందుకే ఏకాదశరుదు లేర్చడినారు. 
అనేకులు శివలింగ (ప్రతిష్టలు చేయునపు డేశాదశ రుద్రరూవ 
లీంగములను నతిన్టీంచు నాచారము సైత మున్నది. విరుపళ్లై 

యింతవజు కొనర్భిన శీవోపాసనములో (వతిదినమును పదు 
నొకండు నారికేశములను పావనా శేశ్యరునికి సమర్పించుటలోని 
రహస్యముసై త మిదియే, అవిధముగానే వీరభదునికి మాట 
వచ్చిన వీన్నుట నిరుష్ణా వదునొకంకు రోజులు మహో సమా' 

రాధనము తిల పెట్టి సర్వ వర్షములవారికి అన్న దానము చేయ. 

మొద లిడినాడు, 

విజయనగ రాఫిపులగు అచ్యుత చేవరాయలకు మిక్కిలి 
(సేమాస్పదుడును రాజకార్య భురంధరుడును (వజ్యాశేయ 
స్టామియు అయిన విరువల్ణ మూకకుమారునికి దై వాను గ్రహము 
నలన- లేపొనీలోని పావనా శేశ్వర స్వామి దయవలన మాటలు 
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వచ్చినవను వార్త రాజ్యము నలుమూలల వ్యాపించినది, 

(వజలకు విరువళ్ణమిద గౌరవము, సాంమిమోద అచంచల 

భక్కి విశ్యానములు (సబలినవి, తెలుగు కన్నడ దేశముల 
యందలి మాజుమూల (గామములనుండి కూడ జనులు: 

తండోపతండములుగా వచ్చి సామి సందర్శనము చేసికొని 
సమారాధనోత్సవములలో పాల్గొని పోవుచున్నారు. ఈ సంను 
టనము మహావీరశె వ్రలగు విరువళ్ణ సోదరుల దైవభక్తిని 
లోకమునకు మిక్కిలిగా చాటినది. విరువళ్ణను సామా దీశ్య 
రాంశ నంభూతునిగా (వజలు భానింవజొ చ్చినారు, (వజలలో 

విరువళ్లికు వలసినంత వలుకుబడి 'హెచ్చినది, వారు విరుసణ్ణ 

విష్ణు వరభదమూ ర్తులనీ కచ్చపాద్రిమై | పకిష్టింన సంకల్పించి 
నాడని యెజింగి అందుకువలసిన సరగసాహాయ్యములును చేయు 
టకు నడుము కట్టియున్నారు, 

4. 

ద&ీణావథమున పూరగకాలమునుండియు సెక్కు శిల్ప, 
నిద్యా గురుకులము లుండెడివి, (ద్రవిడ చేశములో రామేశంరము, 

తంజాపురము, చిదంబరము, కంచి, మహోబలిపురము మున్నగు 

పట్టణములయందునుా మలయాళమున . తిరువనంతపురాదుల 

యందును కన్నడ దేశమున మహీళూరము, నాగమంగళము, 
హోనన్స్ వేలాపురి వాలేబీడు, (శ్రావణబెళగుళము, శ్రీరంగ 
వట్టణము మున్నగు తావ్రులయందును గల శిల్బవిద్యా గురు 

కులములు సు వ్రసిద్దములు, అంధ్ధ దేశమున సింపాచలము, 

రాజమహేంద్రవరము, బెజవాడ, పెంోట, మాచర్ల, 
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పాంచాలవరము, తిరుపతి, గుంపరమానుదిన్నె, పాటూరు, 

శౌాడిష క్రీ అనెగొంది, బళ్లారి విజయనగరము మున్నగు 

“తావ్రలయందున్న శీల్పనిద్యాగురుకులములు చేరు మోసినని, 

ఈ గురుకులములయందు యు కృకాలమున ఉపనీతులై న 

విస (బౌవ్మాణ బాలురకు శీల్చవనిద [(వధానముగాను దాని 

'కంగములుగా వేడాగను జ్యోతిపాది విద్యలను బోధించడి 

వారు, ఒక్కొక్క గురుకులమునకు (వధానాచార్యుకుకులనతి 

యుండును, ఈయన సక తంత స తం తుడుగాను సర్వశీల్చ 

విద్యా పఏణుడుగాను నుండును. ఆయనకు సహాయులై ఆ యా 
శిల్బములందును, శొ, స్ర్రములందును నిపుణులగువా రుండెడి 

వారు, 

ఒక-క్క- విద్యాలయమున నూస్టరువజకు వీడా ధ్ధలు 

శిక్షణ సొందుచుందురు, ఏీకికి విశ్యకర్మ విరచితశిల్బ వాస్తు 
శా నృములశో బాటు మయుడు, కశ్యపుడు, సమరాంగణుడు, 

_భువనటేవాచార్యుడు మున్నగు ప్రాచి నార్యాచీన శిల్ప 
'స్యూతశారులు (వాసిన శిల్బగంథములలోని ముఖ్యభాగ ములు 

బోఫంవబడుచచుం డెడివి, శిల్చనిద్య సూ స్తకౌశల [(వధానమైన 

దయినందువలన ఆ యా వనులు విచా థులచే చేయించుట 
వందు (పథానము, పీనిశ్రో బాటు దిక్పాధన, భూవరీకు, న్థీల్రా 

పరీక్ష, రత్న వరీక, లోహాదుల గుణాగుణ విజ్ఞానము, సంచ 
లోహా నిర్మాణము, వర్ల విజ్ఞానము, చ త్రకర ము, వర్ష మేళనము 

"మొదలగు నరం కళావిషయములును బోధింపబజెడివి, 

చేవాలయాదులలోని మూ రుల క్రింద నుంచవలసిన నానావిధ 

యంత్రములు, త _త్తదుపాసనా మంత్రములు, ఏరోగమున 
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కేయే మూర్తుల నారాస్థించనలసినదియు, ఏ కోరిక సజ 

'వేబుట శెట్టి "దేవతను పూజింవనలసినదియు. అంగోపాంగ 
(వ్రత్యంగ సహితముగా విద్యార్థులకు చెప్పెడివారు. క గురు 

కులములందు వడి రెండేండ్లు నియమబద్దుడె సుకిశ్నీతుడై న 
విద్యార్థి అవర నిశ్యకర య నర్యశిల్పక లా గురుడై (వకాళించు. 

ననుటలో అకిశయో క్షి లేదు, విద్యార్థులు మయమతము 

నిరూపించిన నరంలతు.ణములుగల శిల్పాచార్యులుగా. నిందు 

తీర్చబ జెడివారు, / 

విజయనగ రములోని శిల్చవిద్యా గురుకులము మిక్కిలి 
పెద్దది, అంధ సామాజ్యపు రాజధానిలో నున్నందువలన 

దానికట్టి పెద్దజీకము చెకూరినది, శిల్చక శాభిమానులగు విజయ 
నగర మహారాజుల పాలన పోషణము లా గురుకులమున కంత 

గొవ్పదనమును గూర్చినమి ఇందు కులపతి టెంక ణాచార్యుడు, 

ఇ్రతేడు ఆద్య శిల్ప పవ ర్రకులగు వంచస్టలలో సానగ|బహా బపు 

గో త్రమున బుట్టినవాడు. సర(శిల్బ విద్యానాశి బిరుడాంచి 

తుడు, విజయనగరములోని విర్ణలాలయమూ, విరూ పామోలయా 
దులు ఈయన కరకౌశలముచేతనే వన్నె చిన్నెలతో నలరారి 

నని, కృష్ణరాయలు చేశములో వెలయించిన సర శిల్ప 

వాన్లు కార్యములందును. కెంకణళిల్సి చేయి తగులనిది లేద 
న్నచో ఆ శిలా ఎనాల్యుని ప్రావీణ్యము, రాయలవారి కాయస 

యెడ గల గౌరవము 'లేట కెల్లములగును, రాయలవారు రత్న 
హారము నిచ్చి ఈ ఆచార్యుని గారవించినాడు. ఇట్టి చుంకణా 

చార్యుని (పథానాధిపత్యమున శ తాధి కాచార్యుల తోను 

సవా సాధిక శిష్యగణముతో ను ఆశీల్చవిద్యాలయము "వెలుంగు 
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చుంజెడిది, దాని నొక శిల్ప విశ విద్యాలయ మని చెప్పినను 

చెప్పవచ్చును, రాజ్యములో (పొంతమునం దే యాలయ, 

గోపుర, (ప్రాకార; న్ని గహోదుల ఏరాణము జరుగవలయు 

చన్నను ఇచ్చే దానికి పూర్వరూన (ప్లాను మేర్చడనల 

యును, ఒకవేళ ఇతరశిల్పుల యాధిపతమున నిర్నితమగున 
దయినను ఈ శిల్చవిద్వ్యాలయ ముద నందుకొనక తప్పదు, 

ఆంధ'దేశమున వలు శిల్పవిద్యాలయములందు. పేరుగాంచిన 
శిల్బాచార్యులను రప్పించి తగిన " pn లు లొసంగీ రాయలనా 

రిందు నియమించెడీవారు, 

నిరువల్షకు కీల్చములన్న పాణము, అతనికి బంకణాచా 

ర్యునితో ఎక్కువ పొత్తు కలదు, అనేక శిల్పాగమ వేదాన్త 
మ్ న రహన్యముల నపు డన్వు డాతడు మెంకణశిల్పినలన నిను 

చుండువాడు, దానికిదోడు కుమారునికోసమై వలుచేవాలయ 
ముల “కేగవపుడు అటనటగల శిల్చచాతుర్యములు వాని నెక్కు 

నగా మోహాపెట్టినవి, అతడు సింహాచల నరాహనృసింహాలయ 

నల్పములకు కై వారము చేసినాడు, శ్రికార ములోని 

కూర్మనాథాలయమును, _అరసవల్లిలోని సూర్యనారాయణ 
మూర్తిని గాంచినాడు, ముఖలింగము, దాహొరామము, 

"రామన్సగుడి మొదలగు తాన్టలలోని శిల్పకళకు ముగ్గు 

ఒదేనౌడు, వేమేల, శాతవాహనులయు, ఇహోంకులయు బౌద్ద 
శిల్పములను, పల్లన, చోళ, చాళుక్ష, కాకతీయ, హోయసలా 
దుల కాలములలో వెలసిన శిల్పకశాఛేదములను వాని జెన్న 
త్యమును జూచి విరుపజ కొన్ని ప్రక్యేశాభి పాయముల 
'జేర ప్రజిచుకొన్నాడు, 
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ఆయా రాజులు అమరములుస కెల్చములను వెలయింప 

జెసి అమృతులై న సంగతి అత డెజుంగును, తానుగూడ తన 
జీవితమున ఒక మహో వె;తమున మహనీయ మగు శిలయును 

వెలయింవశేసి జన్మ ధన్వము చేనికొనవలయునను సంకల్పము 
విరువల్ణ హృడయాంత రాళములో వ నాటి నుండియో కలదు, 
ఆ సంకల్ప వీజమును నాటి ములకరింవచేసి ఫలి తావసకు 

కెచ్చుట కిప్పు డదను దొరకినది, ఇందుకు తన కువూరుని 

మూక తము గూడ కొంతవజకు చారి కీసివది, ఆ యావడను 

నివారించుకొనుట కాతని సహజ శివభక్తి చేయి శెట్లుగా 
విక సింపవలసీ వచ్చినది, వికసించినది గూడ, ప్రక ఆతడు 

పరమేశ రునిక తన కృత జతను గకటించు కొనుటకు మిగిలి 
యున్నది, 

లేపాఖీలో విష్ణు ఏీరభ్నద్రమూ రులను ప్రతిష్టించి, 
పావనా శేశ్యరునితోగూడ ఆ చేనతలకు శాశ త్ కళానిధానము 
లగు ఆలయ మండవ గోపుర (పాకారాదులను నిర్మించి అందు 

"అమోఘ శిల్పకశాల ల్లీ ని 'తాండనింవ జేయుటకు ఆతడు బద్ధ 

దీక్సు డ్ఞై నాడు, అందుకై విజయనగర శిల్చవి ద్వాగురుకులమున 

కులసతియు తనకు గుర్ముపాయుకు నగు ెంకణాచార్నునితో 
అన్ని విషయములు చర్చించుట కాతడు సకుటుంబముగా 

నిద్యానగరమునకు విచ్చేసినాడు, 

ర్ 
మన్మథ దై వత్ 'త్సవ మనోహరమైన వసంతము. వృత 

అతా నికుంజములు నపకిసలయ రాగములకో ముద్దు లొలి 
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కించుచున్న వి, లతొలలనలు వృత రాజములను సాగరించువొని. 

మురివెములు మాపుచున్న వి. మావిచిఫ్రళుల మెనవి నుత్తిల్లిన 
కలకంఠములు కలకంఠములై సంచమునగర సంగీతములను: 

'చాడుచున్నవి, మల్లి కాకసుము మధురపరిమళ వరీతములై న 
నికంజములయందు తుమ్మెదలు చూతపుష్పు మధుపానమ త్త 
ములె మంజులగానము చేయుచున్నవి. చిలుకలు, గోరు 

వంకల్కు పావ్రరములు - మున్నగు వత తినంతానములు: 

ఆనందాతిశేకమున వివశము లగుచున్నని, ఇక మనుజులమాట 
చెప్ప నేల? తుుంభ (దానదీతో యముల జల క్రీడల చేలి 

త శ్రీరములుదును _ విచ్వ్యానగరపరినర  వికసితోనవనవాటిక 
లందును శామిన కాముకగ ణము (వణయయ్యాత్రలు సలుపు. 

చున్నారు. మధుమానవానరములు భౌసురము లగుటకు 
వీలాసిజనము మన్మథ పూజలు శా మోత్ప్సవములు జరుపుకొను. 

చున్నది, 

విద్యానగరమున చె త్రశుక్ల వతివత్తు మొదలుకొని: 
తొమ్మిది రోజులు వసంత నవరా[తమహోత్సవము లేర్చాటు 
చేయబడినవి, చేవాలయములయందు దై వపూజాపుర స్కారము' 

లతోచాటు కళా పదర్శనాదులును సాగుచున్నవి. కవిత(ము, 
సాహీత్యము, సంగీతము, నాట్యము మున్నగు కళలలో కృత 
హన్నులై నవారు |పదర్శనలలో పాల్గొని (పజలమన్నన లందు: 

కొనుచున్నారు, సప్తమినాడు వది సీ చెవి నాట్యనభ, 

రాయల యుగమున వికసించి వెలుగొందని కళ లేదు, 
అష్టదిగ్గజములవలన కవితాకళ మిన్ను ముట్టినది, మహాశిల్సా 

చార్యులవలన శిల్చకళాలమ్మీ మధురలాన్య _ మొసర్నినది. 
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సంగీతము విన్తరించినది, చితకళ కథకళలాడినడి, ఇన్ని కళలు 
వన్నె చిన్నెలతో అలరారినప్పుడు నాట్యుక భ రేల ఏకసింన 

కుండను 1 ఎడకెగని దండయా[త్రలతో సామాజ్యవి_న్తరణకు 
దీక్ష సూనియున్నరాయలు ఇన్ని కళల నెట్టు పోషించి 
వికసింవజేసినాడో వింతగా నుండును, ఈ కళావోవణముతో 
బాటు ఆమహన్యుడు న్యయముగా సంస్క కాం ధములలో 

కావ్యరచన మొనర్చినా డన్న ఆక ళారాదకుని సాహిత్య 

తవసు? ఎట్టిదో యూహింవజూాలము, 

రాయలనాకికి నాట్యమన్నను, నాబ్యశాన్రమన్నను 

అభిమానము మెండు, ఎంద జెందలో నట్టువరార డక జీవనో 
పొఫి కల్పించి ఆయన నాట్యకళ నుద్దరించినాడు, అనాడు 

"దేవదాసీలు యథార్థ చేనదాసీలై నమాజమున మన్నన లందు 
కొనువారు, వారికి సంగీత సాహీత్య నాట్య విద్యలు కరతలా 
మలకములై యుండెడివి. ఈ మూడింటిలో ఏది కొజవడినను 
నాట్యము రాణింవజాలదు. నాడు కృష్ట రాయల మహో 

స్థానములో రాజనర్తకిగా గౌరవము నందిన వ్వ క్రి రంజకం 
(శ్రీరంగ రాజుకూతురు కుప్పాయమ్న. ఈమెను ముద్దుకుప్పాయి 

అనియు ననెడివారు, ఈమె ఒక్క నాట్యముననే గాక, సంగీత 
సాహితములందును పేరుమోసిన యువతీ, నాడీమె దహీణా 
వథమున కంతటికి ఏకైక నాట్య సుందరిగా కీర గన్నది, 

రాయలవారీమెను తన స్మా మాజ్యముతో సమానముగా 
సత్క_రించుచుండ వారు, 

ఎన్నెన్నో కళలు చేయలేనివనిని ఒక్క నాట్యము చేయ 
ప! అందుకే కాళిదాసు “నాట్యం థీన్న రుచే డ్దనస్య 
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బహుధా ప్వేకం సమారాధనం” అన్నాడు, నట్టువరాలికి 

చక్కని శరీరసాస్టవ మావశ్యకము. అందచందములు లేని 
వారు నాట్యమున కనర్హ్శలు, వారిశరీరములు వాంయామము 

చేత లఘుశ్చులై అవయవాదులేమి, న్నేతాదులేమి చెప్పినట్టు 

చేయనలసియుంగును, దానికి సోడు కంకన్యర మాధుర్యము, 
సంగీత సాహిక్య పరిజ్ఞానము. అవసరము, ఇన్ని యున్నగాని 
నాట్యసుందరి తన విద్యను ప్రదర్శించి సభ్యులను మెప్పింస లేదు, 
ఇన్ని'యోగ్యతలు _ ఒక్క(స్ర్రవ్య క్రీలో నుండవలె నన్న 
సామాన్యవిషయము కామగదా, అట్టి స్వీ భగనదిచ్ళగా 
సృష్ట కొనవలయును. వేలు లతల నంఖలో ఒకానొక తే 

మా।తమే “నాట్యక బే కాగలదు, " గాని గాయకుని! 

గాని, శిల్చికిగాని, చిత లేఖకునికిగాని ఛరీర సౌష్టనము అంద 

చంనములు లేకున్నను భోటుతేదు. ఆంగిక వాచిక సాతి 

కాద్యభినయములను (వవర్శించవలసిన నటుల విషయ మట్టినె 

కాదు, ఈ సర్యరహన్నముల నెజింగనవాకు కావుననే రాయలు 

రాజన ర్తకియెడ నంత గారవముం చెడివాడు, 

"రాయలవారు నాట్య నిద్య 'నేర్పుటకు నర్తనాభ (న 

శాలను కట్టించినాకు. అ శాలలో నూటయెనిమిది కరణములు, 

ముప్పదిరెండు అంగహోరములు, శేచకాదులు - నాట 
శాస్తానుసారముగ శిల్సించిన శిలా (పతిమలు, చిిత్తపవులు 
తీర్పబడియున్న వి. శరీరావయవముల విలానవి తే వము కరణము, 
కొన్ని కరణముల నమస్టీ | వదర్శనము అంగహారము, భరతుడు 
మున్నగు నాట్యశాస్తా/చార్యుల శౌ న్ర్రభాగములు సట్టున 
'రాండకు బోధ్ధింతురు; అభినయింవజేయుదురు, గురువులు 
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చెంగట లేనప్పుడు గూడ నృ EN నన్న వో 

న్నర్తనశాలలోని శిల్పములు చి ఉనయోగిం చెడని, 

నానానిధ నాట భంగిమలు లాన్నతాండ వాని నృత్వ భే. వములు 

(వదర్శి ంసబడుటకు రో కములకేన్న న —— ను ఈ 

శిల్పము లే ఎక్కువగా నువమయోగించైకివి, ఒకగురుళ్రు ఒకశిషు 

శాలిని తీర్చుటకు ఒక్కొక నాట్యభంగ్మను ఎన్నో సారులు 
(వవర్శింంవలయును గడా, శిల్ప చి త్రములవలన గురువుల 

(శమ తగ్గు చుంజెడిది, చ నాట్య శల్పములను మలచు 

భిల్పులు వ్రాయచిశ్రశాసలుహూడ నాట్య శాన నిష్టాతులై 

యుండవలయు నని వేజ చెప్పనక్క_జ "లేదు. వ మార 

నృత్యముళే గాక, నానావిధ చేశినృత్యములు - వేయిణము, 

చర్చరి, రానకము దండరానకము, ( కోలాటము ) నాట్య 
రాసకము, శీన్మ ప్రియము, చిందు (భ్రమర, కందకము, భాండీ 
కము, ఘుంటసర్కి చరణము, బహుమానము, పేరణి గొండ్లి, 

కధకి, మున్న గునవియు రాయలకాలముశ తట 

యుండెడిని, (పొఢ దేవరాయలనాటి నుండియు విజయనగర 
స్నామాజ్యము నాట్వకళాపోషణమునకు వేరు చెందినట్టి చే, 

తమిళ దేశమునకు చెందిన మడమను వేరి యూరిలోని అగ్నీ శ 
రాలయచదేవదాసి అరంవళే త్త నాచ్చియార్ నాట్వవిద్య చేత 

"రెండవ చేవరాయలవారిని మెప్పించి ఒక చేవాలయత నమునకు 
మడిమాన్యములు సనంపొదించుకో న్నది, 

క్షుప్పాయమ్స తనలోని విద్య నశింపకుంకుటకును, తన 
శిష్యురాలికే విజయనగర రాజన_ర్లక్రీసదము సం కమించుటకును 
వద్మినికా విద్యలను నేర్చి కళాకుశలురాలి నొనర్చినది, వడిసి 
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అందాల రాశీ, మేలిని తెగడు శరీరకాంతి యామెదెం 

సరా్యవయవ సౌంవర్యమున ఆమె అచ్చరలేమల మెచ్చదన్న 

వింత కాదు. హజారరామాలయ మండవ భాగమున నా 

డామె నాట్య మేర్చాటు చేయబడినది, జనము ఇసుక చల్లినను 

రాలక |కిక్కి-తేసి యున్నారు, ఒక [వధానసింహాసనమును 

అచ్యుత చేవరాయలవా రధివసించిరి, మంతి సామంత దండ 

నాథాదులును, నట గాయక మార్లంగికాదులును ఆయనను 

వరి వేస్ట్రీ ంచియుండీరి, వారి కించుక దూరమున నే పెంకణ 

శ్రిల్సియు విరువ్ణ్యయు  ఏీరభ్ళ్మదప్పయు సముచితాననముల 
నలంకరించి యుండిరి, అంతఃపురాంగనలకు తెరలోవలనుండీ 

చమూచునేర్చ్పాట్లు చేయబడినవి, 

ముందు (పారంభసూచక ముగా సభ్యులను హెచ్చ 

రించుచు శంఖ మొకటి పూరింపబడినది, సభ్యులు సీఠవ్రులు 

నిశ్చలులు నైరి. తరువాత వేణుగానము కొంత సేపు జరిగినది, 
ఆ గానమునశే సభ్యులు తన్నయులె నారు, ఫీిమ్నట నాట 

రంగస్థలమున ఊదారంగు తెర యొకటి తనంతట నదియే 
వైకీ శేచినది, _శట్టువరాండ్రు ఇరువదినత్సరముల లోపు 

వయస్సుగల లే బాయపు కన్నెలు. వారందజు అందాల 

See ఒయ్యా రాల కువ్పలే, లోవల చల్లడములను దాల్సి 

వానిపై సన్నని జిలుగుదునంలువలను గట్టుకొని యున్నారు, 

తెర లేవగానే వారును లేచి నాట్యమున కారంఖించిరి, ఆ 
నట్టువరాండ్రమధ్య _ వద్నినీటేవి విచ్చివిచ్చని సరువముతో 
అనా ఘాతకుసుమమున లె నిలిచినది, వారు నానావిధ నృత్య 

ములు (పదర్శించికి, అందు కొన్ని మార్గనృత్యములు; మటే 
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కొన్ని దేశ్ భేదములు, కరణములు అంగ హోరములు (వమ్మంచికి 
కడకు శివతాండవ నృత్యమును పరమామ్భుతముగా వద్ది శనీ చేవి 
wg మర్జళాదులగు [వక్క వాద్యములు మొరయు 
చుండ ఆమెచేసిన నానావిద్ధ నృత్యములు మూవజు సానంద 
సాగరముభో ముంచియ తినని, 

ఇంతవజకును విజయనగరమున ఆ మా చేవాలయము 

అందు శీల్సింవబడిన నిశ్చలనాట్యభ ౦గీమలను చి త్తరువులను 

(చేతకు లానాకు నజీవముగా దర్శింపజాలిరి, ఈ నాట్య 

సి న్యాసములు కళాపరుడగు పెంకణను, కళాదయితుడగు 

విరునల్ణను ఎంతగానో అలకించినవి నాట ట్యము జరిగినంత సేప్పును 

వ్వ “భా వస్ప మూపు వది శన చెవిమోదనే సిలిచి యున్నది, అశ 
డామె చక కృదనమునక్షను నాటడం. శలమునకును విను 

పోయినాడు, ఇక అచ్యుత జేనరాయల అనంనమునకు మేరయే 

లేదు, సభ్యుల కర తాళ న. అచ్యుత చేనరాయలవారు 
లేచి యిట్లన్నారు: “శ్రమ రంజకం కుప్పాయమ్మగారి తర్యాత 
అంతటిరాజన ర్త విజయనగర స్నామాజ్యము్వ నంపా్య్టి కంచి 

నందుకు మే మెంతో అనందవడుచున్నా ము. అన్నగారి హ మా 

ములో కళాదేవత నర్తించినశ్లే యిన్వుడుకూడ న ర్హించు 
చున్న ందుకు సంతృ వ్తీగా నున్నది, ఈనద్నినీ దేవిక కస కాభి 

సేకము చేయింనవలెనని మాకు నంకల్పముకలిగినది. 

మంత్రులు తగు నేర్చాట్లు చేయుదు రనుకొందుము, ” సభ్యుల 

కర తాశధ్గనులు మిన్ను ముట్టగా నాటి నాట్యసభ ర క్కికట్టినది, 

వసంతనవర్శాత మహోత్సవములు వైభవముగా ముగిసీనవి. 
ఒకనాడు పది నీ దేవిక కన కాభిపేకమహోత్సవముగూడ జరుప 
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బడినది, ఉత్పవాగతులగు (నజ లెల్లరును నిజనివాసములకు 
వయనమగుచుండిరి 

నిరుపక్ష (వభుత్వాస్ధాన న. శిల్చవిచ్యా 

గురుకుల కలప లియునగు మెంకణునితో తన యఖ్శీపాయము 

'నెజింగించినాడు, అందుకా శిల్పాణార్యుడు ఎంతగానో 
నంతసించినాదు. చేశము నలుమూలల నలక ఛా తోరణములు 

అవాంరిగొ  వేలగట్టవలయునని ఆ శిల్పాచార్యుని సంకల్పము 

అఆయనకాలమున కంచి, కాళహ స్లీ, తిరువలి, సింహాచలము, 
తిరుములు చివంబరము,  రాయవేలూరు, రామేశ(రము, 
తొడిన। రీ, ఇనుగొండ, అహోవీలము మున్న గుతావ్రల 

" అజరామరమగు స ను నెలళొల్పుట యెనది, నానావిధ 

మండవ, (పాశార, గో Teen rR చి త్రవిచిత 

రీతుల వెలయించుట మైనది.  కృక్ష్ణరాయలకు_ పిమ్మట 
అచుంత బేవరాయలుకూడ  కెంకణను గౌరవించుచు ఆయన 
(సథానాచార తముమోదశే తానును శిల్పదేని నారాశించు 
చున్నాడు. ఇట్టి స్థవతివర్యుడు విరువణ్ణ సంకల్పమును బల 

వజచుటలో వీంత 'యేమున్నది ! | అయన లేపాతీలో జరుగ 
నలసిన వి విష్ణు ఏరభ ద పతిస్థుల (పాముఖ్యమును తది్యాఛానము 

లను వొంతవజకు వివరించి దేశ భేదమును పాటింవక ఎల్ల 

శీల్పులకు అం దవకాశము కల్పించి వారివారిలో నున్న హస్త 

కౌశలము నువయోగించుకొని లేపావీ నొక మనోహర శిల్ప 
కళౌనిధానముగా నొనర్పుమని చెప్పినాడు, 

విరువళ్ణ శుంకణను 'లేపాఠీ, శిల్బయజ్ఞ నిర్వహణములో 

ప్రధానాచార్యస్థానము నలంకరింవవలయు నని ప్రార్థించెను. 
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అందుకుమా। త్రము పెంకణాబారుు డామోచము సనియజాలక 

పోయెను. శంక ణవయస్సు నాటికి దాదా వెనుబదియేం 

డ్లుండును, జీవిత కాలనుంతయు శిల్చత వస్సులోనే Xకచి 

పోయినది. అయన విశంతి తీనికొనవలయునని కృష్ణరాయలు 
పరమవదించినప్పటినుండియు కోరుచునే యున్నాడుగాని 
రాజ్యములోసి స్థితిగతులుగాని, రాజకుటుంబ వ వ్యవహార ములు 

గాని దానిని వడని ద్నుట లేను, అచ్యుత చెవరాయలు (వభువై 

నవ్పటినుండియు టెంక అనేకాంశములభో రాజుగారి కాంత 

రంగికోడుగాగూడ మెలగనలసివచ్చినది. అచ్యుత దేవరాయలు 
వి శాంతి తీకికొన్న ట్లుగనే భావించి తమ కొ యా నలహోల 

నిచ్చుచుండవలయు ననియు శిల్చగురుకులమును నడపుచుంగ 

వలయు ననియు కోరుటచేత ఆస్థపలికి (న్ సభునాజ్ఞ జవదచాటనాని 

దైనది, అంతేకాక తన అస్థానిల్చావార్యాద్ శా “రక? బాన 

ములనల్ల "దేశములో నీల్చక శాన ఏ స్తరణము జరుగు టకమ 

వీలున్న ది క కదా. అందు కాయన యిష్టము లేకున్నను అయా 

ఇాధగతలను నిరగహీం మచుం డెను, ఇట్టిస్థితిలో చేషాశ్నీ ల్సి 

కార్యములకు అచార్యత ము వహించుట కాయన యిష్టవడ। 

లేదు, శిల్పపిద్యాగురుకులమున రెండవ అచార్యుడుగ నున్న 

పురుహో త్తమస్థపలిని తీసికొని పొమ్మని నిరువల్షకు చెప్పెను, 
విరువణ్ణకు |& పళువ్రనొద్దను చనవ్రు లేక పోలేదు. అయన 
ల (వభువులకు నచ్చజెప్పి మెంకణను [వధాన 
స్థవతిగా తీసికొని వెళ్ళగలడు, కాని మెంకణాచార్యున కష్టము 
గానివనిని తాను చేసి ఆశల్పావార్యుని నొ స్పంచుట పాద 

గాదని యెొచి అవసరమైన వాక్సాహాయ్యమును మూత 

మందింవవలయునని మెంకణను (ప్రార్థించెను, నాటి సీచ్యానగ ర 

ళ్ 
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రాజకీయవరిస్టితుల నుజ్జేశించి మాటాడుటకు విరువల్ణ అచ్యుత 
చేవరాయలవారిని దర్శింపవలసీ వచ్చినది. (వభువులును రెండు 

మూడు దినములు విరువణ్ణను రాజధానిలో నుంచుకొని అనే 

"కాంశ ములనుగూర్ని చర్చించిరి, ఆయంశములు బయట పెట్ట 

రానివి, 

విరునల్ణ కోశాధినతిమాత్రుడే కాడు, ఆయన ఒక 
భద్రమానవుడు (జెద్దమనిషీ). దైవభక్తి మానవోద్ధరణము 
ధ్యేయములుగా గలవాడు, రాజకీయములయందుగూడ ఆయన 

బుజుమార్షముల నే అవలంబించును, కనుక (వభువ్రలకును నిరువణ్ణ 

కును మధ్యనే యీచర్చలు ఏకాంతముగా కొన సాగీనవి, 

మాటలమధ్యమున విరువళ్ణ తన కుమారుని మూక త౧ము 

శేపా&ీ భోని పాసనాశేశ(ంరు నా రాధించుట చేత వీరభదకపణా 
కటాత్సమున ఫోయినదనియు, తాను శేపాతీలో విష్ణు ఏీరభద 
మూర్తులను [పతిస్థించి యచ్చటి సరగచేనతలకును నూత్న 
చేవాలయాదుల నిరి స్రంవ దలంచతిననియు, అందుకు పెంకణా 

చార్యుడు పురుహో_త్తమస్థపతి సంపుచున్నా డనియు ని వేదిం చెను, 
అందులకు (వభు వానందించి తననమోదమునుగూడ (వక 

టించెను, తుదకు |పభువ్రుల యాజ్ఞ గైకొని పురుషోత్తముని 
తోను శిల్పసరివారముతోను విరువణ్ణ లేపామీకి యన 
నూయును, 

పురుహోత్తమస్థపతి ముమ్మనాచార వంశమునకు జెందిన 
వాడు, ముమ్మన అహభూనబుమి. గో తమువాడు, ఆ బుమీ. 



శేపా వీ 41 

'భునసశ్ల్పీయగు విభ కర్ణ వ గ వంచవదనములనుండి 

(ప్రభవించిన సానగ, సనాతన, హాభూ న, (పత్న సువర్షు 

లనెడి వంచర్షి మండలములో య. త్ర పంచర్జులు 

యజ రేందములోని (పాచీదిశాదిమంతములలో _ పేర్కొన 
బడినారు బు గద (పథ మమండలములో ని ఆగ్నిసూ క్రము 

మసాగ్ధలను పూర్వులనియు, నూతనులనియు రెండు తెజుంగుల 

ఏిభజించినది వారిలో బర లీ సానగాదుశే.వీకు శిల్పి బ్రాహ్మణ 

గోతక_్డలై మను, మయ, తష, డై. నజ, విశ్యజ్ఞుల నెడి 
సంచ బ్రహ్మాలుగా రూపొంది, స గా ళూ, జారు, 

"తామ, శీలా, స్యర్ణమయములై న సంచశిల్పములకు | వన_ర్తకు 

రై నట్టు స్కాంద (బహ్మోండాది పురాణములు ఇ వాకొను మన్నవి, 

ఈవంచద్దుల న వంశమున బుటిన నిల్చు లే వంవా కైయులు, 

శిల్పాగమూదులు అదర్శ శిల్పాచార్యుల లతణములను 

బహుధా వక్కాణించినవి, అట్టి మహత్తరలక్షణములకు 

ముమ్మనా చార్యవంశము (వసిద్ది గన్నది. ముమ్మనాచార్యునకు 

పూర్వము నాలుగన తరమువాజై న నాగన విద్యారణ్యులతో | 

నహాకరించి విదా సగరనిర్మాణము నొనర్చి (న కాళంచినాకు, 

నాగనకు గంగన, గంగనకు కనవన, కనవనకు ముమ్మన, 

ముమ్మునకు అంబన, అంబనకు కొండన, కొండనకు పురుషో త్త 

ముడును బుట్టిరి. ఏకి వంశ[క్రమ మిది. ఈ వంశమువారు 
తరతరములనుండియు గాయ, త్రపీఠాధినతులై | బావ్న్యమును 
సంరహీంచుచున్నారు, 

ముమ్తనావార్ముడు (పొఢ దేవరాయల యాస్థానములో 

విద్యాధికారిగను ధరా ఫికారిగను నుండి చేసిన (వజాహిత 
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కార్యములు వేనకువేలున్నవి, ఇతడు శిల్ప వాన్తువిద లలో 

దశ।కీయాసరిజ్ఞాతగా చేరందినవాడు, (పౌఢ దేవరాయల కొలు 

వులో మ అరుణగిరినాథుడు (డిండిమభట్టు) 
మున్నగు విదా (సులు కోవ్రలు నుండెడివారు, క వినార్ర (భామ 

డగు శ్రీ) నాధుడు డిండిమభట్టు న్ తో నేగినప్పుడు ముమ న 

కళ ని సాయముచేత నే రాయల యాస్థానములో (సవేశింవ 

గలిగెను, 

నీ! కంపానిరూపాతు బహుజటాజూటికా 
రగంధ వనవ నార భ్యములకు 

తుంగభ hoa హో ంగలీశీనుటా 

గంభీర ఘువుఘుమారంభములకు 

కర్టాటకామినీ కర్షమౌ క్రీకరత్న 

తాొటంకయుగ ధాళద్ధళ ములకు 

కళ సాపుర్యపాంత కదళీవనాంతర - 
(దాహోల కౌఫల _స్తబక ములకు 

నిర్ని బంధ నిబంధమై నెనయుక నీత 

తెలుగునను సంస్కృృతంబునః బలుక నేర్తు 

(పౌథ బి వేం, దరాయభూపాలనరుని 
నమ్ముఖంబున దయజూడు ము మ్నసుకని | 

ఇట్లు | శ్రీనాథుడు ముమ నే నను దయచూడు మని కోరి నాడనగా 

ఆవుహో రాజు నాస్థానమున ముమ్ముకవిస్థాన మెట్టిదో తెలియ 
గలదు, అనందర్శమున నే ముమ్నన శ్రీ నాథులకు గాఢమై తి 

కలిగినది, ముమ్నునకోరికమిద శ్రీసోథుకు స్ కర్మపురాణ 

మునుగూడ (వాసినా డందురు, ఈముమ్మనాభార్యునికి 
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పురుషో _త్తమస్థవతి నాలుగనతరమువాడు - మునిమనుమడు 

తాకగారిలోని మహాశిల్పాచార్యలకు ణము లన్నియు పురు 

పో _త్తమునిలో గలను, (గామ, నగర, "దేవాలయ, చేనకాదు 
లను (వతిస్టింవ నర తగల వవశ్యాన్త్ర వే త్తు స్థపతి యందురు, 

అట్టి స్థపతిశ బ్బమునకు సర్యనిధముల నస్ధ్హడు పురుషోత్తముడు, 

అతడు శిల్ప వాస్తు మంత్రశాన్ర నాగరముల నాపోశనవట్టిన 

అగస్త్యుడు. సదాచార వరిపూతుడు, విశేపీంచి తపోనిప్టా 
గరిష్టుడు, మెంకణావార్వునికి పిమ్మట విద్యానగరశిల్పవిచా 
గురుకులాధివత్యమునకు సర్యవిధముల అర్హ డై నవాడు, 

పురుషోత్తముడు లేపాథీకి శిల్సిగణముతోగూడ విచ్చే 
సిన యనంతర మీ (వధానాచార్యునకు కూరా దిమాద నే 
పాసనాశేశ(రుని కనతిదూరమున చిన్న నివానభనన మొకటి 

అన్ని సౌకర్గములతో నిర్మింపబడినది. అందు పురుఫో శ్తమశిల్సి 
దంపతులు, ఆయనతల్లి, పదిరెండేడుల యేనై కప్పు త్రిక, స్థవతి 
మేనల్లుడు మాచమూ ర్తి నివసించుచుందురు. తక్కి నశిల్పులకు 
లేపాతీలోనే తగిన వనతిగ్నహాములు చూవబడినని, 

నూచమూ క్షి పాటూరును పాలించుచున్న 4ంచాశేయ 
[వభువుల బంధుకోటిలోనివాడు. ఈ పాటూరి వభున్రులగు 
బసవాపాత్రుడు, రామవిభుడు, బోడన, పాపాపాత్రుడు, ఎజ్జన 

చిన్నమాచు మొదలగువారితో మువు నవశేమువారి' గాథ 
భాంధవ్యము లున్నవి, పొటూర్షి న్రభువ్వులుగూడ అహభూన 
గోతజలే, మాచమూ_ర్థి ఇట్టి రాజకుటుంబములోనివాడు. 
తల్లి లేని మాచమూర్తిని మేనమామ పురుషోత్తముడు దగ్గజుకు 
దీసి నిద్యాకుశలుని చేయుచున్నాడు, లమ్మీ అతనికీడై న పిల్లల 
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(వధానశ్ల్పాచార్యుడు మును ందు వథానములై న 

మూలనిరాణ్బూ రులను మలచి వానికి గర్భాలయములు కట్టి 

అందు వానిని |పతిష్థింపవనలయుననియు, తరువాతనే తక్కిన 
నీల సక్సోతులకు పూనుకొనవలయుననియు సంక ల్పీంచుకొ న్నాడు, 

ఆయభి పాయము విరువళ్షకును నచ్చినది. విష్ణువతిమ యెట్టిదై 
యుండవలయు నను వశ్న బయలు చేరినది. 

విష్ణ ప్మిగహములను దశావకారములతో మలచ 

నిచ్చును, శేశవ్రడు, నారాయణుడు మొదలగు ఇరునది 
నాలుగు శేశవ నామములనుబట్టియు ఒక్టాక్క- మూర్తిని మలచ 

వచ్చును, ఈ మూ _ప్తలకు సా_స్హములయం౦ దుంచెడి శంఖచక్ర 

గదాద్వాయుధములను ఆయాచేతులలోనికి మాద్చుటవలనను 

మజీళొన్ని వి శేషలత ఇముల చేతను పరస్పర భదముసిద్ధింపగలదు, 
ఒకొ-_క్క-మూ రీ వ త్యేకవలే క ఫలముల నొనంగ జూలును, 

చైవమూ_ద్తలలో (వనన్నం ఏర, భోగమూర్తులనియు భేదము 
లున్నవి. ఇంకను ఆసన, శయాన్క స్థానకాది మూర్తి భేదము 
లుండును, ఈశ తాధికభేదములలో ఏరూవముగా నారాయ 

ణుని తీర్చి (వతిష్టించుట అనున దొక [ప్రశ్న మైనది, విరుపళ్లి 
ఆయంశముల నన్నింటిని సర్వజ్ఞుడై న పురుపో_త్రమస్థపతిశే వదలి 
వై చినాడు, ఏమూర్తి ప్రజాసౌభాగ్యమునకును "దేశ శేమము 
నకును తగినదైయుండునో అట్టిమూర్తినే నిర్మించి వతిస్థింవ జేయ 
నలసినదనినీర్ణయు సూచించెను. పురుషో _త్రమస్థవతి కిస్పుడిదొక 
'నమస్యయొనది. ఆతడు భాగినేయనితోను మాతృ బేవితోను 
ఈసంగతి చర్చించెను. వారంతటి మహాశిల్సి కేమి సలహోల 
సీయగలరు ! ఆలోచించి యాలోచించి రఘునాథమూ ర్హి 



మొన 'చాగుంకునేమో్ య్యోచ్చిచ్చిచా*డు మని అతల్లి కమా 

రునికి సూచించినది, పుటేమో ల తృమస్థపతి క్షద్ది యఖివ్తీకుగా యో 

శ ల్ న్ be నో, న జ. | “ద ft గ్ జ 1 peg 

™ వ. 

శేశవాడిమా ర్మ లని వశ కి విశిష్టములు, 
రఘురాముడు సూర్యవం న బుట్టి ఉ_త్తమమ్మ్యతియుకు. 

విశేపించి మానవుడు, ఉత్తమమైన మానవాదర్శ్నముల 
నాతడు నిలబెట్టినాడు, ఆవర్శమగు కటుఎబజీవనమును నడి 

నాడు. ఆతని పితృవాక్య వరి వకిపాలనము, వకవల్నీ య. 

శిష్టజనపాలనము మున్నగు గుణములు సర్వమానవ! ఫోటియు 

అనునరింవదగినవి, ఇట్టి మానవత్యంమునకు " కాణాచియనను 

దై వశ క్షులనుగూడ అరు (ప్రక కటింవక పో లేదు, ఆ (శ్రీరామ 

చంద్రునిమా_ర్రి డి ధనురా ర్పాణోశే పత మై యున్న త దుపానకుల 

కింకను మేళ్ళు చేకూరగలవు, కుక క్ర కో డరఠామ వి వినహా 

మును (వతివ్ఫించుటకు ఆస్ట అనని వర్వుడు ప నెను, 

శిల్పములో శలానిరయము మిక్కలి కష్టమైనవని, 

మూల బేరమునకు - అది పురుషమమూక్రి మొనవో దానికి 
పుంశిలను వాడుట యావశ్యక ము. విష్ణు సంబధంమూా ర్తులను 

సాత్విక శిలలతో సైతము తీర్పవలసియున్న ది, అట్టి సర్వలముణ 

= శిలలు ష్ నెన్నియో కలవ, ఇంకను 

పాదవీశాదుల కువయోగింవదగీన స్త్రీ నపుంసక నిలలకును ఆ 

కొండమోద కొటజత లేదు. ఇంత యేల, ఒకనాడ ఎందటో 

మహోశిల్పులు తన తాలతో దిన శిల్పములను చెక్క_గలరని 

తలంచి ఆగట్టు అర్హ్మమ్నులై న నానావిధ పాహాణములను 

తనవై నుంచుకొన్న దా యనునట్లు అందు సలకుణ శిలానమృద్ధి 
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యున్నది, ఇందుకు పురుషో _త్తమస్థవతి అ చ్చెరువందినాడు, 

విరువల్ణ సంకల్పము అనాయాన సాధరమగుటకు ఆమహాభ క్షని 
(పగాఢ శివభ_క్రియ్ కఠమని అత డెంచినాడు, 

మూలమూగ్తులకు శిలలను సంపాదించి శిలా పరీక్ష 

యొనర్చి వ్ర క్ట బోవునన్న స్పటికా స స్ట పతివర్యున కింక్రోొక్ర యభీ పా 

యము కట్టినది, ఈరఘునాథమూ _ర్రిని చతుర్చాహువులతో 
ఇకినచో మంచిది కదా, రాముడు శెండుచేతులవాడే 

యెనను శిల్ప శ్య్మొత్ర్రములో బహుణాహువులను చెక్కు 
సంపసదాయ మున్నది, మ్వైనమూలర్తి అధికశ_క్తినంనన్న ము 
కొవలయునన్న డానికి అనేకశీళస్సులు అనేకబాహున్సులు 

చెక్కవచ్చును, అట్టి మూర్తులు ది ఆాహుమూర్తులక న్న 

సత్సలితముల నెక్టు నగా సీయ%లన, కనుక ఈకోదండ రాముని 

చతేక్నాహువ్చగా చక్కినచో అఖండడై నశ క్లీయు అందు 

సన్ని విస్థము "కాగలదు, ఈయ పాయము క్ర లుగగానే ఆయన 

'యంతగానో యుస్బొంగిపోయినాడు, చతుర్చాహుకోదండ 

రామమూర్తులు అరుదుగా నుండును, ఒక్కభ దాచలములో 
మాత్రమే పూర్వ మిట్టిమూర్తి |పతిష్థత్ర మైనది. కొన్ని నెలలు 

ఏకభు_కృము, భూశయనము చేసి తహోనిస్థా గరిష్టుడై ఆ యా 

మృంతముల నుపాసించుచు పురుపో త్త త్రమస్థనతి నితా రామలక్ష్మణ 

ప రులను వీరభద భద కాళీమా ర్హ రులను జగనోహానముగా 
శీర్ష సాడు, ఆయన రఘునాథమూ ర్రిని రూపొందించుటకు 

చేసినంత తవమును ఏరభ ద దమ్వూర్తిసృష్టికి చేయవలసిరా లేదు. 
కారణము సీరభదమూర్తి తుల్ణమైన సంప్రదాయములో 

తీర్పబడినది. రఘునాథమూ ర్తి యట్లు కాదాయెను, విశిన్ల 
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భావముల నందు శేందీకరింవవలసివచ్చి నందున అది కష్టసాధ 
Ss జ రు రి 

మెనది, ఈ సిధముగా అయోధ్యా ననుడగు (శ్రీరామచం దుని 

అమహాతవసి్య తీర్చి | సఠిష్థక సిద్ధ మునర్చినాడన్న సంగతి విని 
శిల్సి లోక మాశ్చర్య్గములో ముసిసినది, 

క అ 

ఒక నాటి శుభముహూ_రృమున ఈ బేవతామూడ్రులకు 

(వత్మినాతంతము. నిర్శహీంవ నిన్చితమైనది, పురుషోత్తమ 
స్థవతియే [వధానాజార్యత్యము. నహించినాడు, రఘునాథ 

మూర్తి [ప్రతిష్టా కార్యమునకు విరువబ్ష్రవంపతులును, ఏరభద్ర 
మూ ' రి పతిష్టకు ఏరళ్ణవంవతులును పీటలపై గూర్చుండుటకు 

నిర్ణయ మెనది. ఈపతిఘ్రాకార్గములందు ఎవాస్టైయులగు 
శిల్పి చాహ ఇణులును, నప్తాకే యులగు వైదిక ఇాహా లును 

గా ర్లైయాగ మోక్ష పకారముగా వైదికత తము నిర్వహాం 

నారు, విరుషక్ణబంధువులు "పెక్కురు వేదాధ్ధాయనము. చేసిన 
వారు, వారు ముళ్ణముగా జదాత్తానుదాత్త స్యరిత దీర్ధన్యరి 
ములు పొస్తువోకుండ న్వ స్తీ చెస్పగలరు, అట్టివారు శ్రీసూ | 
పురుష సూ క్ష భూసూశక్తాదులను, నమక, చమక, శేతర్ను దీయ 

మహాన్యాసములను, వంచోపనిషత్తులను స్య స్తే చెప్ప నియు కు 

లె రి (వత్శినాకార ము వంవాహీ కముగా సిర్యహింవబడినది, 

మాచమూర్థి ఆ యా చేనతలక్రింద నుంచనలసిన బీజాక్షర 
'సహితములగు యంత్రములను తౌ మసలకములనై చెక్కి నాడు, 

యంత దేవతా ప్రతిష్టలు తగినలగ్నమున నెజు వేటీసవి, 

._ కొదండరావమమూర్తిని పానవట్టముమోద (వతిస్ఫీంఛి 
నారు. ఇది న్మ్వవదాయమునకు భిన్నము, అయినను ఈ పతిష్ట 
శీవశేశవాఖేద పతిపాదకముగాన నట్టు విశిష్టమార్ల మవలంబింవ 
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బడినది, ఇది పురుషో త్త మోవజ్లమైన నూతనకల్పన, పాపనా 

శేశునికి ధర్శవల్నిగా గారీనుహ దేవిని, వీరభ|దుని సహధర్య 1 

బారిణి భ్? ద కాళీ దేవినిగూడ (వ తేకాలయములలో , వతిస్టించి 

నారు, నా రిశోచాటు నీతా లక తకు 

గూడ నెలకొల్ప్సినారు. ఈ కార్యములు ముగివీ ముగియక 

ముంచే విజయనగరమునుండి యశ్యారూఢుడై న యొకభటు 

దే తెంచి విరువల్ణ కొక వతమును సమర్చించినాడు, అందిట్టున్న ది: 

శ్రీ నిరూపాత్యు చేస్టే గారికి, 

“మీరు నేటినుండియు విజయ 

నగర కోశావైవతి వదవితో నాటు పెనునొండ 

మండలా ఫివత్యమును గూడ చేవట్టి ఆ (పాంతపు 

(ప్రజల యోగ నెమములలో పాల్లొనవలసినదిగా 

Ws వెంటనే పెనుగొండ శే 
అవిపేక కార్యమును మ. 

మో నత్ప్సరిపాలనముగలో |వజలు దై దైవభక్తి 

సరొాయణులై మానన ధర్మములను రుచ, 

తప్పక నిర్వ ౧ రింతురని మా విశ్వాసము.” 

ఇట్లు 
అచ్యుత దేవరాయలు, 

ఈ అజ్ఞావత్రమును గాంచిన సర్ఫులును అనందనివశులై పోయిరి. 
విరువళ్ణా వరమేశ్యర భక్తుడు. ఆ వరమేశ రాను గ హము. 

వల్లనే కుమారునికి మాటలాడుశ క్తి కలిగినది, దానిచేతనే. 

ఈనుండ లేశ పదమును చేకూరినది, ఆయన (వభుత్వములో 
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(ప్రజలు సుఖపడగలరు. బేశము అభ్యుదయము నందగలదు, 
అని పలువిధముల తలపోయనరాగిరి,  కామాశీ. పెరళ్ణి 
పీరభదుల యానంవమునకు మేరయే లేదు. కాని పిరువళ్లా 

మొత మిందు కంతగా నంతసించుట లేదు, భగవచారాధనతో 
కాలశేవము చేయదలచిన తనకీ రాజకీయ బాధ్యత వేల యని 

ఆతని తలంపు, |వజావకిపాబనము ప్ప ఏపొన్సు గాదు, అది 

యేక కష్టనిష్టురతలతో గూడినట్లిది, న కాలు 
జారినను ప కడు పాతాళమున శేగ్గాని యాగడు, అందుకే 

శాస్త్రము ' “రాజ్యాం తే నరకం (ధువమ్'' అన్నది, అయినను 

త వ్పెడి "దేమి! ఇది రాజాజ్ఞ అందును తన మనోభావములను, 

య. ఎటీంగిన అచ్యుత చేవరాయల మూనతి, 
ఆయన ఏ సంకల్పముతో ఈభారమును తేనై మోఫినాడో ! 

దానిని శిరసావహించి నిరంహింవక తవ్పదు. వ్రది రాజాజ్ఞ 

యనిమే కాక్క వర మేశరాజ్ఞ యనియు విరుపక్ష భాపించినాడుః 

వెనువెంటనే ఏరణ్ణ చెనుగొండేగి తనపు, తుడగు చెన్న 

బసవవ్చ- వీ్రళ్ధ (ద్రప్పల * సోడ్చాటుతో అభిషే పెక | సయత్న ములు 

చేసినాడు, లగ్న దినము రాయల శెలీగింవబడినది, విజయ 

నగరమునుండికూడ కవి నట గాయక వైణికాదులు విచ్చేసి 
నారు. అభిషేక కార్యము వైభవో వేతముగా సాగినది, 
పురోహితులు, 

“యేభి శ్ళిల్పైః (ప్రప్రథానా మదృంవాత్ . 

యేభి ర్యా మభ్యపీగ్ 0ళ శ్నజాపతిః, 

యేఖి ర్వాచం విశ్వహాపాగ్ ౦ సమవ్యయత్ ; 

తేశేన మినా వర్చసా సమన్ది” 
శే. స 



ర్ లేపా ఖీ 

అను మంత్రముచేత విరువల్ణను 'వెనుగాండ మండ లేశ పదవికి 
అభిషిక్త నొన్సినారు. ఇది కై తీయ బాహా ణములోని 

మంత్రము, రాజ్యాఖి'సేకనమయమున దీనిని పఠింతురు, దీని 

యర్థము: (పజావతి యేశిల్పముల చేత - అనగా కర్మకాశలముల 
చేత భూమిని నదీనద వరంతారణములతో సస్యములతో 
సుందర మునరి నాడో , అకాశమును నతు త్ర తొారాగహ 

ములచే మనోహర మొనర్చినావో, వాక్కును వాచ లక్ 

వ్యంగ్యార్థముల చేతను గుణాలంకార రసాదులచేతను రమణీయ 
మొుసర్చినావో అట్ట కర ౯ శలముల చేత విరాజును తేజస్వి 

నొనర్పుమని, 

పాంచువుల సర్యసంన్కారములు వై దికమంత పూత 

ములు కావలయును, ఒక్కొక్క సంస్కారము, వైదికకర్శము 

అశకార్య్వమునందు కర్తకు శక్తి సొమర్థ ముల నాపాదించునట్టిదిగా 

నుండును, శిల్పాఖిమానియగు ఏిరువళ్ణకు ఈమం త్రము ఒక 

విశిష్టార్థమును బోధించినది, తాను |ప్రజాపాలనమున సమర్థము 
లగు సుందర మార్గముల నవలంబింపవలయుననియు, (వజ్మాశేయ 

స్పంపాదక ములగు విధ్ధులనే (వార మొనర్చవలయుననియు 

ఆతని కానాటి యభిసేకమహోత్సవ ముద్బోశించినది, 

నాటి సాయంకాలము వది సీదేవినాట్య మేర్చాటు 
చేయబడినది. ఈ వినోద శార్వములమోద విరునణ్ణకు మక్కువ 
లేకున్నను అది అచ్యుత దేవరాయల సంకల్పము కానన ఆతడు 
కాదన లేక పోయినాడు. దానికీతోడుగా ఏీరళ్ళ దవ్చకీ నాట్య 

సభను పెట్టించుకోరిక గాఢముగానున్నందున కొడుకు 

సంకల్పము నాతడు ( సిపుచ్చ లేకపోయినౌడు. పీరభ్ధ (ద్రప్ప 



లేపా నీ ఫ్! 

తనకు మాటలు “ves బోవ క దం కన ప... 

విజయనగరమున శేగినాడు గదా, అత నప్పుడే తొలిశాకగా 

మ నృత్యమును జూచుట తటస్టించినది, ఆమె (వవ 

రించిన కరణములు, అంగహోరములు, ఆ యా చేళ్య ప 
నృత్యభుడములు ఆతనికి Ss వొలివినవి, త్య 

పదర్శనము లామ్ ఒక నాటనుువి యనియుా 

కాదు, నాట్న'దేవత యనియు అతనికి కోకు చేసినవి, 
ఆమెలో ఎంత సౌందర్గము కుప్పలు వడినది, భూలోకములో 

శౌ నింతవట కట్టి యువతి నెచ్చటను చూడలేదు. కంభాదుల 
సౌందరంలానణంములను సారస్యతమున చదిపియున్నా మే "కాసి 

కన్నులార మాచియుండ లేదు, ఆ అప్పరస్నాండక్యమున శె శత 

మాత్రమును తీసిప్రోవని చే సన్నినీదే నిన వరము, ఆ కంద 

మునకు దగిన ట్రా యా విద లుఫూడ అమెను వకంచినవే, ఆమె 

సాహిత్యములో నిధి యట, పెద్దనాదుల 'కాన్నకహన్యము-ను 

ఆమె చక్కగా వ్యాఖ్యానించు న నట, సంగీతములో ఆమెకు 

"తెలియని మరుములే లేవట, ఆ సంగీకమును సావభానముగా 

వినుననకాశము తనకు చిక్కలేదు, ఇక నాట్యవిన్యకు అమె 

కొ త్త మెబుగులు దిద్దగల దనుటలో సందేహమే లేదు, 

వద్మినినిగూర్చి ఇన్ని యభి ప్రాయములతో నున్న ఏరభ | దుకు 
ఆనాటి నాట్య వదర్శన నిర్వహణములొ వథానహా త్ర 

వహించినాడు, 

Care 

క్ 

పద్మినీ చేని ముందు కొన్ని మార్గ దేళ్య నృత్యములను 

(వదర్శించినది, వీదవ దశావతారనృత ములను చూవీనదిః 

శృష్ణలీలలు నటించినది. నవవిధతొండవములలో తొలుత 



op) లేపాశ్నీ 

సంధ్యా తాండవము చేసినది. ఉమా తాండవము చేయునప్పుడు 
పది ఖ్ ఒక నెవ్నెలిని గౌరీదేవిగా ఎడమ పక్క నుంచుకొన్నది, 
గారితొండవ మొనర్చ్పునస్సుడు ఎడమ, పక్క పారంతి యుండు 

టయేకాక కుడి వక్క నందీశ్యరుడుగూడ నిలబడి యుండవలసి 
యున్నది, ఇంకొక గ్ర్రీని స౦దీశ్యరుడుగా కుక్షి ప్రక్క నుండు 
నక్ల్లేర్పాటు చేసి అమె నటించినవ్పటి విశేషము లద్భుత 
ములు, అన్వుడామె గారిని (వణయదృక్కలతో ను, నందిని 

అనుగహ వీక్షణములతోను చూచినరీతి వరమమనోజ్ఞము, 
కాళికా తాండవములో నటరాజు అష్ట బాహువులలో నుండును, 
అ చేతులలో కపాలము, అగ్ని, గంట, (తిళూలము మున్నగు 
నాయుధము లుండనలయును, _శెండుచేతులు వరదాభయ 
ముచా నిశిష్టములు కాపలయును, శెండుచేతులుమా | త్ర మే 

యున్న వద్మిని పర్యాయముగా అయా యాయుధవిశేష ములను 
చాల్చియు నర దాభయముదలు సట్టియు నటించినది, ఈ కాళీ 
తాండవము సభల కించుక భయమనివీంచినది, దానికంచను 

భయంకర మైనది తీపుర తాండవము, ప్రందు శివుడు వదునాజు 

చేతులతో నాయా యాయుధములను దాల్బీయుండును, వరు 

వై పులను గౌరీ కమారస్యాము లుందురు, దీనికన్నను మహో 
భయంకర మైనది సంహారతొండనము, ఇందు శివుడు కపాల 

మాలా భీషణుడై యెనిమిది చేతులలోను సంహార చిహ్నము. 

లగు అగ్న్యాదులను దాల్చి న_ర్హించును. వద్నిని దీనినిగూడ 
(వదర్శించినది, ఇక ఉర్గ్ష్యతాండవములో ఒకకాలిని శిరః 

వర్శంతము నచ్చువజకు వై కె_త్తవలయును, రెండవపాదమును 
అపస్మారదనుజునివై నుంచవలయును, దీనిని పద్మిని | వదర్శింప 
లేదు, తరువాత ఆమె లలితతాండవమును  నటించినదిం 



లేపా తీ రక 

చేరునకు దగినక్లే ఈతాండనము వరమసుకుమార సుంచకముగా 

నున్నది. కుడి కాలిని అవసా సంవ నుంచి కొంచము వంపు 

చూసపవల'మును. ఎడమకాలిని కుడి కాలి మాకాలువజకు 

వచ్చున on న త్తవలయును, ఎడమచేకిని నాభి 

మీదుగా కడివై పునకు చావి పెట్టవలయును. కుడి చేశ అభయ 

ముద పట్టనలయును, పడి  శులలిత తాండనమును (దర్శించు 

నప్పుడు చూచువా రానంవమున మునిగి ఒక లలి౩ భావము 

వారి నావేశించినది, తువ కామె (బహ Foe 

నోలలాకించు అనందతొండవముశో |వదర్శన నమును 

సమా_న్హము చేసినది, ఎనిమిది గడియలేేపు ఎనక లేకండ 

జరిగిన వది నీ చేవినాట్యము నభను  నుంతముగ్గము చేసి 
చె చినది, 

ఈపద్నిసీ'దేవి నాట్య సభ జను ల చెంతగానో ముకిపింవ 
hae సద్బానీదేని ఒక అచ అనియే వారుతలంచివారు, 

_స్పపాదాదులను అమె ఎంత లాఘనముగా (త్రీస్పినది, అపి 

. సనో అన్నట్లు ఆమెకు వశ వడిపోయినవి, 

“యతో హస్త స్తతో దృష్టిః యతో దృష్టి స్తతోమను” 
అన్న నాట్యశాత్రవాక్య మును అక్ష రాలా పాటించి అక్షన్య 

అభినయించిన చే, కృవ్ణలీలలను అభినయించునవ్వుడు ఎన్ని 

రనముల నామె యొప్పించినది * శివతాండవము సలుపున ప్పుడు 

ఆ వరమశివుడే స్వయముగా ఈ కాండవనృశత్యము చేయు 
చున్నట్టు తలంచినాముగదా, ఏమి ఆ తన్న శయత్వము ! | ఏమి ఆ 

అంగ భంగీనిశేషములు ! నమి ఆ అనయవ నిన్వాసములు ! అని 
(పశంసించు జనుల పొగ డ్లలకు మితి చేపండెను 



రశ లేపా తే 

వీరభ (ద్రవ్బ నాట్యనభా వ. [(వధానప్యాత 

యని పద్మిని గహించినద్, ఆతనివ్నై తన కేదో మమ శారము 
కలిగినట్లు ఆమె అనుభూతి పొందినది, ఆ కజ్జవాని చక్క 
దనము, కార్యనిర్వహణ చాతుర్నము అప్నయు ఆమెకు 

అక్క_జముగా తోచినవి, ఇట్టి మమకారమాతేనినై తన శేల 
కొలుగవలయ.ను? ఇది తన జన (వతమునకు విరుద్ధ మె, తాను 

(స్రీగనుక ఒకపురుషునివై (సేన కలుగుట (వకృతిధర్శనూ ! 
ఈ వకృతిధర మును నిరోఫంవ వీలులేదా? పద్నినీ బేవిమనస్సు 

నగివరినిధముల నాలోచింవ ముదలిడినది, 

వద్మిని 'వేశ నద్ద వెరిగినను ఆమె యుద్దేశ సము లన్నియు 
వింత.లై నవి, వెళ్యాంగనలు ఒడలముకొని జీవించుట అమె 

కంతమా! తము గిట్టదు, సమాజములోని ఆ యా కులముల 

వారు వివాహన్యవస్థకు కట్టుబడి ఛార్శిక నైతిక జీవనము 

చేయుచుండగా, ఒకజాతి నడుపువృ న. వ ల్యేకింవబడి 

సంఘములోని విలాసుల నంతృ వై జీవించుట ఆమెకు నహింవ 

రానిదిగా తోచినది. కాకతి వతావరుద్ర దేవునికి మాచ లేవి 
యను నుంపుడుక జే యున్నదటు కర్ఫూరవసంతరాయ బిరు 

దాంకితుడు కునూరగిరి రెడ్డి లకుమా దేనిని వలపుక తెగా చేసి 
కొన్నాడట, అంతగా సౌందర్భ మోహితులైన అరాజులు 

ఆ అంగనలను చెండ్లాడక పోయినారా? ఆ కెలివితక్కున వారాం 

గనలై నను ఉంపుడుకళ్తైలుగా నుండుట కేల యంగీకరించి 
నారో! వివాహ మాడు డని కోరిన బాగుంజెడిది కదా! 

పొవము! వారి ననవలసినవని లేదు. సంఘమును శౌసీంచు 
నాబారవపిశాచరాజు 'ముహీను యట్టిది, 
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ఈ యనాచార మేనాకు పుట్టినదో తెలీయదు. నంఘ 

శాసకు లిదియొక సనాతన సం పాయ యమని గతిం 

చున్నారు, “కల పెద్ద” లనుకొనువారి స. 

వాటిక యొక విహారబేశము. | కశాకంగము, కాం ణముగా 

ఎన్నో కటుంబములు కూలుట. ఎందటో క a కుటుంబ 

ములు నిన్వులపా లగుట. అబ్బా. ఎన్ని యనర్థములు, ఇన్ని 

యనర్థముల కాకరమైన ఈ వ్య నాశనము శాకూడచా | 
కు మొదట పుట్టిన "డేవడానీవ్వవస్ట స్ట మంచిదే, "దేవడాసీలు 

చారు! భగవంతుని జదుట నృత్య గీత వాచ్యాాది 
గోష్టులతో సేవ సలిపి ఆయన అన్యుగహమునకు ప్మాగ్రలై. 
తరింవవలయును, ఈ ను. కళలు భగవత్ప్చర 

తర తములు శానియెడల - మానవుల నంతోవషమునకు 

మాత్రమే వినియోగింవబడు నెడల ఆమానవృలను అధోలోకము 
నకు లాగుటకు వెజవు కు అందుశే వీనిని ఆనాడు 
చేవాలయములయందు  చేవదాసీలచే _పవర్శింవ జె జేయు-దు 

వచ్చిరి, భగవత్సరములై న అకళలు మనుజుల మన నస్సులందు 

ఎట్టి దుష్టనంస్కారములనుగాని నాటుటకు ఏలుండదు, కుల 

ట్రీలచేమాత్ర మొ నృత్యగానముల నేల; (వదర్శింవ "చేయ 

రాదు? వతివత లి లీ పనికి పూనుకొన్నచో భగవంతుడును 
నమాజమునుగూడ సంతసింపవచ్చు నే, 

జ వీ 

గా 

ఇట్టి (వ ల్యేకాఖిపాయములు గలిగినవ్వ కి గనుకనే 

పద్మిని రాజన_ర్తశీపదమునం దున్నను శాజాస్థానములో నెన్న 
డును గబ్జెకట్టి నాట్నము సలిపిన పావమున బో లేదు, 
పూర్వము. నసంతనవళా క్ర మహోత్సవముల వేళ విజయనగర 
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ములో వాజారరామాలయములోనే ఆమె నాట్య మేర్చాటు 
చేయబడినది, తరువాత అమెకు జరిగిన కన కాభిపేకమహోత్స 

వము అమెకోంకవై అచ్యుత రామాలయమున జరిగినది, 

కప్పుడు పెనుగొండలో సైతము ఈనాట్య |పదర్శనము 

కాలీశంరాలయ |పా౦గణమున జరువబడీనది, నిష్టుభ క్పుడగు 

నచ్చుకే చేవరాయలవారుగూడ ఆమె సంకల్పమును ముద్దు 
సెడివాడు. అత డెన్నడుగాని తన ఆస్థానములో నృత్యము 

సల్పు మని పద్మినీదేవిని బలవంతపవెట్టలేదు, అది ఆమె 
అదృష్టమే. ఇట్టి సంకల్పములుగల పద్మిని భోగపుకులములో 

వడుపునృ త్తిని నిర్మూలింపజేయవలయు ననియు, వివాహ 
వ్యవస్థను నెలకొల్సవలయుననియు, అందుకు తన జీవితమును 

ధారపోయవలయు ననియు దృథనంకల్పము _ చేసికొన్న ది, 

జీవితాంతము చేనదాసీలుగా నుండి భగవ ల్చేవ చేయదలంచిన 
(స్త్రీలు అజన ts వాసులుగా నుండుట మంచివనియు ఆమె 

సిద్ధాంతము, 

పద్మిని ఈ దేబునన్పటికీ ఆమెకు కన్నెజికము. పెట్ట 
వలయునని విద్యానగరముళోని పలుశ్రరు ధననంతులు, రాజ 

పురుషులు (వయత్నించినారు, వారు రంజకం కుప్పాయమ్మ 

గారితో ఈనంగతినిగూర్చి నంవ్రదించిరి, 

కుప్పాయన్ముకూడ కులవృత్తిగదా యని. నద్మినితో 
ఈవిమయమునుగూర్చి | పస్తావించినది. పద్మిని తన యభి ప్రాయ 
ములను, అదర్శములను, జీవితో బ్లేశ్సమును కుప్పాయమ్మకు 
తేటవజచినది, అందులకు కుప్పాయన్ము నింతవడి “ఇది యేటి 
శెదురీత యనియు, ఈ ఆశయములు నెజవేజుట కష్టమనియు, 
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న్ అ కష్టము ల్రీ కార్యసాధనలో నెకురువడగలవనియు మంద 

re "కాని నది నీ డేవి తనవృఢనం కల్పమును మార్చువొన 

లేదు. చేయునది లేక సాయన కన్నె బీకపు వయళ్నమును 

విరమించుకొన్న ది. కాని వద్నినిని తేమ డాసినిగా చేసికొన 

దలంచిన కొంచబజు యునకులుమా| త్రము తమ యత్న మును 

వీరమింవలేదు, వారిలో కటికము న సనువా 

డొకడు, wis పెపగల నలపుతో సాత్ర = (వయత్న 

ములు చేయుచునేయున్నాడు, కాని అని కొనసాగుట లేదు, 

కారణము ఆమెక అచ్యుతరాయల అండదండ లున్నవి, 

కృష్ణవ్చ “నినుగొండలో జరుగు సీరునళ్లి సట్టాభి చేకోత్సవము 

లకుగూడ ఏ చ్చేసీనా నాడు, ఆ ఏిచ్చేయుట ఏిరుషల్ణాడై గల iy 

చేత కాదు, వది ద్భిసీ సీచేవినై గల మోహమువేత, ఇట్లు వచ్చిన 

కృష్ణప్ప కార్య క్రమములో ఏ పిలువని పేరంటముగా జోక్యము 

చేసికొనుట, పద్దినీ'దేని నృత్యమధ్యమున అనాట్యము [పద 
ర్భింపుముా ఈనాట్యము (వదర్శింపుము అని తన రసికత 

తెల్ల మగునట్లు లీఖతవ్యతముల నంపుట మొదలగు విచ్చి 

పనులు చేయుచున్నాడు, 

తండ్రివలెనే వర భదుడును కా వీయుడే, తం డికి 

స్థీరకళలై న శిల చిత లేఖనములనై న్ కషప యెక్కువకాగా, 

సభ దని! చరకళలైన సంగీత నృత్య స 

దభిమానము మెండు, అనాటి వద్నినీదేవినాటనభ 
మన్ననలను భూజగొన్నసంగతిని గుర్తించిన ట్య 

మటునాడు రామస్యామి 'జేవాలయములో పది సీడి గాననభ 

నేర్చాటు చేయించినాడు, 
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ఉనుగొండలో కాళీశంర, యోగ రానుసా(మి దేవాలయ; 

ములు రెండును ఒక్క-చోటనే యున్నవి, ఈరెంటికి నక్కనే 
గగనమహలున్నది, శిన కేశవుల కీద్దజకు భేదము లేదని చాటు 
టకు ఆరెండు చేనశములును జంటగా నున్నట్లు లోకులు 
ఛభాఏంతురు. ఇంతవజకు 'ఆశిల్పము నంతగా చూచినవారు 

లేరు, ఉపాధ్యాయులుమా త్ర మవ్వుడవ్వుడు + బడిలోనిపిల్లలతో 

చాటు వచ్చి వాక కొ శిల్బములను చూవించుచు ఆ పురాణ 

కథలను బో ఫెంచుచుుడు వారు, నేకు గాననభ (పారంభమగు ట 

కేంకను “వేళ్ల కానందున (వజలు గుంపులు గుంపులుగా ఆ 

దిష్నశిల్పములను చూచుచున్నారు, 

యోగ రామసా(మి చేవశములోని వకశిలాధ్యజ స్తంభము: 
మూడ ముచ 1 మైనది, ఆలయకుడ్నములమిోద మొవటి నరునలో' 

శ్రీ ఏవలీలలు గండరింవబడీనవి, భూచేని య. 
మోయజాలనని శ్రీముహావిష్ణున్రను |; ప్రార్థించుట ముదలుకొ 

ఆతడు కృష్ణుడుగా అవతరించి క ంసవధ మ 

నమస్త ఫ్రీ (శ్లీకృవ్ణలిలలు ఇచ్చట. శిల్సింవబడినవి. భాగవత 

ర్ట కృష్ణుని మ. కపాల నన్నిటిని కక్క_డ (దష్టలు శీలలమోద నే 

చదున వచ్చును. రెండవ. నరుసలోరామాయణ  కథాశిల్నా 
లున్నవి, ఇవిగూడ | న్థీరామజననము మొదలుకొని రావణ: 
వధవజుకు నున్నవి, నా! స_ప్పస్థలు, శివబహ్మలు, 

అష్ట దిక్పాలురు, దశావతారములు, కామభేను క కల్పవృ తొదులు, 

త్రీ ర సాగరమథనకథ - ఇత్యాది పౌరాణిక శిల్పములు చదువు: 

రాని పామరులకుగూడ పౌరాణిక కథావిజ్ఞానమును కలిగిం. 
చుటకా 'యన్నట్లు శిల్ర్సీంవబడినవి, 
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కాశీశరాలయము శివాలయముగనుక డీనిమోద శిన 
శన, పాండవకథా శీల్చాలనుగూడ పీరరస్టో 

దీ స్తీ న ఒకె ముచ్చట చెక్కినారు, కీన్నర రమూ రులు ఫోలాట్రప్ప 

నీలాలు నినోదదాయకములు. ఆలయ ముఖదాగరమున కిరు 

వైపుల నొట్యశిల్బము లున్న పి, శవుడు నటరాజు కనుక ఈ 

నాట్యశీల్చాలుండుట సమంజసమే, పందున్న 3 నృత్యగణపతి 

శిల్బము మనకు నవ్య పుట్టించును. , ఎన్నో మహోన్నత 

లక్ష్యుములను సాధించుటశై. "డేవళములమివ ఈదివ్యశిల్చకళ 
'చెక్క_బడినది, 

నాట్యము శివపీతికరము గావున వదినే టివి నము 

కాలీశంరాలయమున జరిగినడి, వక గాననభకు రామసొంమి 

"చేవాలయము నెన్ను కొన్నారు. వ్యవ సామగానలోలుడు, 

సంగీతవిద్యా గురువు, తుంబుర నారజాదు లీ ఒంగీతముతోనే 

(శ్రీమన్నా రాయణు నారాధించు wr కృష్ణావతారములో 

ఆయన అష్ట భార లగు న్యా రుక్నిణి జాంబవ త్యాగాలు 

నంగీతకళా నిధులు. నటరాజు నాట్యమునకు కరగినట్టు, 
సారసాతుడు నంగితమునకు కరగును, సంగీతవిద్యోపాననచే 

ఆచేవుని పొందుట సులభము, 

నాటినభలో. వది, సీ వ్బ్రేవి (పథాన గాయకురాలు, 

నట్టువ నాగయ మార్లంగికుడు. కువమూా చేవి వై ణికురాలు, 

నిన్న జరిగిన నృత్య వ్రదర్శనము పద్మినీబేవి వ్రతిభావి శేషమును 
చెనుగొండ వా_న్తవ్వులకు చాటి వ. దానితో ఈనాడు 
విచ్చేసిన శ్రోతల ప లేదు. స్త్రీ బాల వృద్ధుల నెడిభదము 

"లేకుండ వచ్చినారు, (స్రీలు నిశ్గువ్రలను క ఏద కొసి 
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వచ్చిరి పాముల, బుడబుక్కల, గొమ్మర మొదలగు సంచార 

జాతులవారుగూడ అఆనద్నినిని చూచుటకు, ఆమెపాట వినుటకు 
నచ్చినారన్న ఆగాయనీమణి జనాకర్ష ణశ క్రీ యెట్టిదో మాడుడు, 

వద్నినీ'దేవి సంగీతము నారంభింపగ నే నభ వింజ మాకిడి 
నట్లు నిళ్శబ్ద మయినది, వసిపిల్లలు కొంద జదీవరశే ఏడుపులు 

మొదలు పెట్టి ఒకటిరెండు పాటలు పొడునవ్ప్చటికి పిల్లలు 

రోదనములు మాని శేకింతలు వొట్టసాగిరి, ఆసంగీతధ్యని ar 
బడినంత మేర వశువ్రులుగూడ మేతలు మేయుట మాని చెవులు 
జీక్కించుకొని నంతోవ పరవశములై ఆ మధురగానము నాలింవ 

ముదలిడినవి, పాములవాండ బుట్టలలోని పాములు మూతలు 

(తోసివొని బయటికి వచ్చి పడగలు విప్పి ఆడ నారంభించినవి, 
వీనిని గాంచి జనులు తబ్బిబ్బు కాజొచ్చిరి గాస్కి ఇది నంగీత 

మహిమ యని తెలిసినవిమ్మట భయవడ్నరైరి.. “శిశు శక్తి 
పశు శేశ్తి వేత్తి గాన రసం ఫణీ” అనుమాట సార్థక మైనది, 
ఆమె శంకరాభరణము నాలాపీంచినపు డు సర ములుతీలలూపీ 

యాలకించినవి, 'మేఘురంజని పాడినప్పుడు ఆకనమున అకాల 

మేఘములు తారాడినవి, దీవకమునకు దీవములు నెలిగినవి, 

కల్యాణ శేదారగౌళ మున్నగు వివిధరాగముల నామె పాడి 
నది. “రాగము, నల్లవి, తనము - పొడునవ్వుడును, రాగములో 
"కళలు -వేయునప్పుడును, ఒకుపులు చూపునప్పుడును సర 

(గామ మూర్శనల నందుకొనునప్పుడును ఆమె (వదర్శించిన 

నేర్చు శాన్ర్రవే _త్తలను గాయకులను ఆశ్చర్యసము ద్రమున 

ముంచి యెర్తినది, ఆమె చాలసేపు భక్రిబంధురములై న 

కీ ర్తనలనే గానము చేసినది, అందు చెక్కులు శివస్తో తములు. 
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సభ్యుల కోరికనై జయబేవుని అష్టకములనుగూడ కొన్నింటిని 
అమె పాడినది, ఎవరును వీశ్నీంవలేదు కాని, శిలలు కరగిన 
"వేమో | (మోడులు చిగిర్నిన వేమో | శెలియదు, రహిపుట్ట 

జంత గ్మాతముల జాల్లరగించు విమలగాంధర్య మౌావద్మినీ 

దేవిది. గానముంగూర్చి మననా రొక కథ చెప్పుచుందురు. 

ఇద్దజు సంగీతవిదాాంసు లొక రాజువద్దకు వచ్చి గాన 

ములో తమలో నెవరు గొవ్పవారో నిర్ణయింపుడని కోకినారట, 
అంత నారాజు ఒక నల్లతాలిని చెప్పించి అపిదా ంసులయెదుట 

నుంచి సంగీత మారంభింపు మన్నాడు, అం దొకడు పాడగా 

కొంతసేవటి కా నల్లతాయి కరగినదట. అవ్వుణా భూవతి 

సంగీతము నాపి యాతని చేతివీణను కరగినజాకివై బెట్టు 
మన్నాడు. అగాయకు డట్టు చె చేయగా, కొంత సేవటి కాజాయి 

గట్రివడి పోయినది, అవీణగూడ యంచే బిగిసిపోయెను, అవ్వును 

చేడు రెండవవానిని నంగీతము పాడి జాతిని కరగించి యందలి 
పీణెను పైకి చేయుమని చెప్పెను. అతడు కొంతసేపు పాడు 

నప్పటి కాల పూర్యమువలెనె (దవించినడి. గాయకు డప్పుడు 

తన పాట నాపి ఆవీణియను పై కి దీసి రాజునకు నమర్చించెను, 
అంతట ప్రభువు ఇద్దజును పుంభావ సంగీతసరన్వతులే యని 

కొనియాడి బహుమానించినాడట, నేటి గాన మిట్టిది, 

వద్నిని గానమునకు సభ్యులు తన్నయులై నారు, అందజు 

తలలూపుపాళే, తొడలమోద చేతులతో తాళములువై చు 

వానే, ఫొందబు తాముగూడ నోళు తెజచి పాడబోయి (వక్క 

నున్నవా రడ్డగింవగా మానుకొన్నారు. మంత్రము వేసినట్లు? 
గారడి కట్టుకట్టినట్లు అనభ నమ్ముగ్ధమై పోయినది, 
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నిరువషణ్ణ ఈశివస్తోతములకు కరగినాడు, అతేనికన్ను 
లానందచావ్పసి న్నము ఛై నవి, మును గగుర్పాటు చెంద 

ఒకానొక |బహ్నానందస సశోదరముగు నంతోషమున నాతడు 
మునుకలు పెట్టినాడు, అ సభలో — (పాణి మ. 

అతిశయో కీ కాదు, వీరభ దన కీ కి నదిని మానవ ్ర్రీయన్న 

నృృహయే లేదు. సత లోకమునుండి సరనంతీబేవి భూమికి 

దిగివచ్చి గానము చేయుచున్న క్లే అత డనుభూతి పొందినాడు, 

ఒక్కొక్క రాగమాలాసీంచునప్పుడు - ఒకొ [క గేయము 

పాడునప్పుడు ఆతడు తనమనస్సులో వదిని శెన్ని మాజులు 

నమస్క-రించినాడో వెవ్చలేము. నలుగురు నవిపోదురనికాని 
లేవన్న అంతటి నిండునభలో ఆత.న నెండు చేతు లెత్తి ఆమెకు 
సమన్కరిం చెడువాడే, 

కృవ్ణవృనాయకుకు అళియరామ రాయలకు ఆతీయుడు, 

“నేనుగూడ రాజపురుషుడ నే” యన్న గర మాతనికి గలదు, 

ఏనాటికై నను తా నొక మండలాధివతి కావచ్చు ననియు 

అతనిఆళ, ఆత డేనాడో వద్నినివై కన్ను వేసినాడు. అట్టి 
ఉద్దతసంభెవముతో నాతడు మధ, నుధ్య శృంగారజావళీలు 
కొన్ని పాడనలసినదని తాళవతమువై (వాసి వది సీ చ్రేవిక్రి 

వంపుచుండువాడు, అమె పుట్టి బుద్ది యెజీగినతరువాత కామో 

స. గలిగించునట్టి జానళీరీను పాడియే యెజుగదు, 
నై వెచ్చు తన సహచకులనుగూడ పాడని చ్చెడిది కాదు, ఇట్టి 

యామె కృష్ణప్ప కాదు, సామోదీశథంరుడు వచ్చి ఆటేశించినను 
పాడునా ! అమె యాతని వాతను గీటున బుచ్చినది. వీర 

ఖ్ [దప్ప కృష్ణవ్సను మందలించి కూర్చుండ బె పెడి వాడు, పాట 
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పాటకు మధ షి శొంటి చేశ విర డన 

సౌందర్నమును నిర్ని మేషదృష్టితో | | తొగుచుంజెడిని నాటి 

గాననభలో పానకములోని పుడకలవలె ee 
దుడుకు చెయ్యులు ఒండురెంగు తేస్వ కం శేలోనములును జకం 

చేదు, 

zl గానసభ్థ ముగించిన! ని మనో నేత్రము 

నకు వర రభదవ్చయే గి గోచరిందు “అమెక మనస్సు 

సాగధీనములో లేదు. అమె సరిగా అన్నము కినలేను, అల 
కగా నాలుగు మెతుకోలు నంజనడి, a నచ్చినవని 

పోయి (పక్క-వై వె పరుండినది, కుప్పాయవు 

దని యెంచి ఉవ్వుగల్లు ల్రీసి విట్ చేసినది, మిరప వకాయలు దిగ 

దుడిచి నిన్నులలోబోసినది, దీవముదిగదుడిచి చేయవలసిన సేనలు 

చేసినది, వద్దిసీ'చేవి మంచమువై బడి పొరలు" చున్నది, ఆమె 

న ర ద్రన్నమాదికే వ పోన్రచున న్నది,  తొెలినా డాతని 

మోద ఏదో మమకారము కలిగినది. ఈనా డాతడు 

పూర్తి రిగా తన మనస్సును దొంగిలించిన క్లైనది, ఆతని యంద 

ముంత అనువమానము, ఆ చందభింబమునంటి "మొగము, 

ఆజాను బాహున్రలు. వెడవయైన జొము గ ఈ నూనూగుమిోసాల 

లోని మురివపు చిజునవ్వులు, మాటలాడునన్నటి ఆ మాటల 

ఫొండిక, అ కంఠమాధుర(మూ ఇృవియవి యన నేల నేల వరభదుని 

నర్వశరిర చేష్టాగత సౌందర్య విలాసములు అమెకు అబ్బురము 
అనిపించేనవి, 

gs 
3c G 
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ఇట్టి అందగానిని తా నిదివజకు చూడ లేదు. కామశాొ 
(శ్రుము సాంచాలుడను నొకజాతి పురుషుని వర్షించి చెవ్వును.. 

ఆతని సరంలతణములు లశ్షశాంతర సాంకర్నము లేక యీత 

నిలో రాశఘాతములై యున్నట్లున్న వి, “నా మనస్పీతనిమోది 
శేల పోవుచున్నది? నేను అజన్నబహ్నచర్యము పూని చేవ 
దాసిగా నుండవలయు సనుకొంటినే, ఇవ్వుడీ వికార మేల 

కలుగవలె? వీనిని మరల్చుళొనలేనా ? సాధ్యము కాదు, ఎంతే 
చిక్కబట్టినను మడి మది నుండుట లేదు. అకతనివై పునే 
వరుగిడుచున్న ది. ఒక వేళ నేను వివాహమాడ దలంచినను 
అతడు నన్నెట్లు పెండ్లి చేసికొనును 1 నేను వేశ్యను గదా. 

అతడొక కులవ్యవస్థకు బద్దుడై నవాడే, ఆతడు నాకు కన్నెజీ 
కము పెట్టి నన్ను దన యుంపుడుక తెగా చేసికొన జూచునే మో! 
అది నాకిష్టము కాదు గదా. ఒకవేళ ఆతడుగూడ నా సౌందర్య 

ఏదాాకెశలమునకు ముగ్ధుడై నన్ను చెండ్లాడ. నిశ పయించు 

కొనగూడదా 1? అవ్వకు సమాజ మేమనును! వానిని 

నిందించదా! ఏమో !” ఇట్టి తలంపులతో వద్నిని రాతి మాడు 
జాములవజుకు నద వోనేలేదు, ఎట్టశేల కామెకు కూరుకు: 

పట్టినది. విచ్చితమగు నొక న్వష్నానుభూతి యామెకు 
కలిగినది, 

కృష్ణన్న నాయకుడు తన్ను తన దానినిగా శేసికొన 
యత్నీంచుచున్నా డు, అందు కనేకరీతుల తన్ను నిర్బంధించు. 

చున్నాడు, బలాత్క_రించుచున్నా డు. ఈబలా త్కారమును 

పరభ్శదవ్చ సాగనీయుటలేదు, అతడు తన్ను కృష్ణవ్చటారి 
ఒడరకుండ తప్పించుట తనమిది (పేమముచేతనే యని పద్మిని 
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తలంవజిెచ్చినది. వీరభద్రవ్ప తనకు తాళి గట్టునను ఆశకూడ 
ఆమెకు బలము కాజొచ్చినది, ఒక రోజున తమ వివాహము 

వై భవముగా జరుగుచున్నది, బంధుమిత్రులతో కల్యాణ 

మండనము కళకళ లాడుచున్న ది, మంగ * వాద్గములు (మోగు 

చున్నవి. పురోహితులు మంత్రములు చదువునున్నారు, 
వీరభదవ్ప మంగళస్మూత్రమును తనమెడలో  కట్టబోవ్చ 
చున్నాడు, ఒక ముడి వేసినాడు, బ్రంక కెండుముకులు చేయ 

వలె, ఈలోవల ఎటనుండియో చుక్క తెగిపడినట్టు కృష్ణవ్చ 
వచ్చి ముడి వేయబోవు సూ త్రమునులాగి (తెంపి వేయ యత ము 

చేయుచున్నాడు. బంధుమిత్రులు వాసిని నివారించుచున్నారు, 

అతడు వినుటలేదు. తాను వద్ద పెట్టున ఏదు చున్నది, 

ఈవీడుపు విని పిల్ల కలవరించుచున్నదని కుప్పాయమ్మ వచ్చి 
తట్టి లేపినది, 

ఈ కల పద్దినిక వితగాతోచినది, తనకును పీరభదవ్ప్చ 
కును వివాహము జరుగదా! దానిని కృన్నవ్చ నాయకుడు 

చెడగొట్టునా ? ఇప్పుడు తన క _ర్తవ్య మేమి 1 ఏరభద్రవ్చమోదికి 

వరు వెళ్తు హృదయమును నిగహించుకొన వలయునా యేమి ? 
వలదు, కలలశేమి ? ఎప్టెట్లో వచ్చుచుండును, తాను వీరభద 
వృను చెండ్లాశి తీరవలసినదే, అవ్వుడు తాను కులసతి కాగలదు, 

ఇక త న్నెన్యరును కోరుటకు వీలుండదు. 

గానసభానంతర మింటికి వచ్చిన కామాతీ, విరుషల్ణలకు 
పది నీ బేవిని గూర్చిన [వసంగములే చాలసేనటివజకును 
సాగీనవి* 

శే-5 
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శామావీ. : అనాటి దిక్కు. లేనిపిల్ల పద్నిని ఎంత యున్న తికి 

నచ్చినవండీ ! అసలు (బతుకనో లేవో యని భావించి 

నారు గదా, 

విరువళ్ణు : భగవంతుని దయ అశ్లే యుండును, అతడు అన్ముగ 
హించిన వో “అడవి రత లేని అబలుండు వర్షిల్లు - 

రశుకం మందిరమున జచ్చు,” ఇందుకు మన పిర్ర 

భదునికీ మాటలు పచ్చుటయే సామ్యము, వ్ 

మందులుగొని, ఏ వై ద్యులుగాని చేయ లేనిననిని వర 
మేళ్యరుడు చేయ లేదా! 

శానూన్నీ : నిజమే యనుకొండు, ఆనాటి అర్భకురాలు కుప్పా 
యమృ్మగారి బ్రో శరుగుట, ఇంతగా సంగీత సాహితీ 

నాట నిద్యలయం దంటెవేసిన చేయి యగుట, అమ్యత 
రాయలవారిచే సుననమాానము లందుకొనుట, ఎంత 

ఆశ్చర్యము ! ఇవి యన్నియు వదునా జేడులు నిండీ 

నిండక మునుపే ! 

నిరు: జౌను. చేవతాన్నుగహమున బుట్టినవారి శ క్తులిళ్లు 
చెంఫొందును. అమె మహాశినభ కుని కూతురు గడా | 
అందుశే వేళ్యనద్ద చెరిగినను అమెకీలము చెడ లేదు, 

“కాొమాడ్నీ : నిజమేనండీ! ఎంత మంది కన్నెటీకము పెట్ట 

దలంచినను ఆమె అంగీకరింవ లేవనుచున్నారు, 

జీవితాంతము బ్రహ్మచర్యము పూని చేవడాసిగా 

నుండుటకుగాని, లేకున్న తగిన వరుని పెండ్లాడి కులసతి 



యాటకుగాని. నిక. యుంచుకాన్న నని. లోకలు వెన క 

కొనుచున్నారు, 

విరువణ : వదిని అటు చేసినమెకల దవుణీవనయే కాగలదు, 
a స వ్ 
శానా ర్థవరమానననమాజ మామ భూ యము 

లను సాగసీయనల యును గడా! నభలో చూచితిః 

గచా, కృష్ణవృనాయకుని చౌన్టము, ౪ అతడు వద్శిని స్నెపై 

కన్ను వేసినట్టు ఆతని చేష్టలు చెవ్వుచు చున్నవి, 

ఇంతలో వీరభ (దష ఏ నచ్చుటచే వారా సంభాషణమును 

మానివేసిరి, అతడు పొంచియుండి చాక నూటలను విననే 
విన్నాడు, పద్శినీబేని శీలనతి యనియు, వేశ్నజాతిది కాదనియు 
అతనికి స స్స స్టాన్సష్టముగా వెలిసెనఏి, క 

వద్నిసి బన్ను సానము అనంతపురము, Wo 

గూడ అనంతపుర మే, కుప్పాయమ్మ యింటికి; (నక్కంనే నె నంజుడప్ప 

యను నొక నుహాఏరశె నభ కు డుుజెడివాడు, అత క నిబుపేద, 

వారి పూరు(లు దింజులు, ఉవనయనాధికారముగల (బ్రాహ్మణ 

తృత్రియ వైశ్యులను ద్విజులందుకు. ద్యిజళబ్బమునకు రెండు 
జన్నములు కలవాడని యర్థము, తలిదండ్రులు [వసాదించు 

భాతికశరీరరూవ జన్న మొకటి, ఆచార్యుడు ఉపనీతు నొనర్చి 

జ్ఞాన దేహము నిచ్చు జన్మ మొకటి. ఈ రెండును గలవా రయి 

నందున మొదటి మూడువర్లముల వారిని దింజు లన్నారు, 

నంజుండస్బ పూర్వులు బసవేశ్వరుని ఏర్శశై వము పుచ్చుకొన్న 
సిమ్మాట వర్ల భేదమును మజిచిపోయినాగు, తమ దీ కులమని 

చెప్పుకొనుటయే వారి కిష్టమయ్యెడిది కాదు. ఉన్న బెల్ల ఒక్క 
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మాననజాతియే, న్మవైన శేదములున్న చో శైవులు, శై వేతరులు 
అని శెండే రెండు భేదములు, శైవులు లింగాయతులు, వారు 
కులభేదమును పాటింవరాదు. నంజుండవ్చ కుటుంబమువారిని 

లింగాయతు లనుకొనుట తప్ప, (బాహ్మణాది వర్షములలో 

నేవర్లమువారో పౌరులకుగూడ చెలియదు. నంజుండన్న 

మట్కా-లళివపూజా ధురంధరుడు, వీర్శశై వపు ముద్ద, ఆతడు 

ముసలివాడైన పిమ్మట వద్శిని కడుపున బడ్డది, వద్మినితల్లి 

అబునెలల గరవతిగా నుండగా నాతడు శివసాయుజ్యమును 

'జెందినాడ, నాటినుండియు నంజుండవ్చ భార (కు కుప్పాయమ్మ యె 

ద్నిక్కైనది, ఆ ఏర శై వ వరాయణయు అడకిల్లను |ససవించుట 
తోడనే గతించినది, ఆ పిల్లగూడ |బ్రతుకునని యెవ్వరు 
ననుకొన లేదు, కాని కుప్పాయమ్మ అదృష్టమో యన్నట్లా 
శిశువు (బతికి బట్ట కట్టినది, ఆ పిల్ల అందచందములకు గుణలీల 

ములకు ముగిసి పోయిన కుప్పాయమ్మ అవిల్ల నింతడానిని జేసి 
తన నాట్యవీళము నామె కవ్పగించినది, అమెయే వద్మినీదేవి, 
శామావథీ, పుట్లినిల్లు అనంతపుర మగుటచే ఆమెకు విరు. 
గూడ ఈసంగతి తెలియును, కుప్పాయమ్మ విజయనగరమునకు 

వచ్చినకిమ్మట అనంతపురవాసు లీ వద్శినిసంగతినే మజచినారు, 

విజయనగరపౌరు లీ పద్మిని కుప్పాయమ్మ కూతురే యని: 

తలంచునారు, 

మటునాడు వదిినీచేవి నభినందించుటకు ఏరభ దప్ప 
అమె నిడిదివట్టునకు వచ్చినాడు, మండలాధీశుని తనయుడగుట 
చేత కప్పాయమ్మ ఆయనకు సముచిత సత్కారములు జరిపినది, 
వది నీచేని వచ్చి వీరభదవ్చనుగాంచి సంతోషముతో నన్నది. 
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పన్: యువ | పభువ్రలకు నమస్కా-*ము, తాకుమారుల 

రాకచే మేము ధన్యులమైనాము, 

వీర్రభ ద: ఈ పదవులు శాశ్యతములుగాన్చు పది నీ! సన్ను 

శాకుమూకునిగా గాక రనజ్హునిగా - మాత మే 

మూడవలసినదని కోరుచునా ను మొన్నటి మో 
నాట్యము, నిన్నటి మొ గానము నన్నానంచాస్టి నోల 

లాడించినవి. మోకు మాకృతజ్ఞ తాఖినందన లంద జేయు 
టే యిచ్చటకు వచ్చినాను. అలనాడు నసంకనవరా త్ర 
మహోత్సవములలో విజయనగరమున హజార రామా 
బయమునందు జరిగిన సృత్యమునకన్న మొన్నటి మ్ 

సృత్య మెన్నో రెట్లు మిన్నగా నున్నది, మో చేతిలో 
నళ దినదిన | పవ్యామా? మ'సట ఆకశ చేసికొన్న భాగ్య 

మనవి నా యళ వాయము, 

పద్నిని : మారు రసిక శేఖరులు గనుక పొగదుచున్నారు, 

నేను చేసిన కళాభ్యాసము సామాన్యమైన దే, మీవంటి 
వారి |వశంసలకు తగినది కాదు, 

ఏరభ్ళద : అట్లు కాదు, మన దథ్నీణదేశమున మిమ్ము మించిన 
వారు లేరని అచ్యుత రాయ[వభువులే అన్నప్పుడు, మో 
కళాపతిభ సామాన్యమైన చేల యగు ! 

ఇంతలో కుప్పాయమ్మ లోవలినుండి బంగారువ ళ్ళెమున 

ఫలములను [దాతుపానీయమును పాలను తీసికొని వచ్చి ఏర 

భదున కిచ్చినది. పద్నిని మనస్సు మనస్సులో లేదు. ఆమె 
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నిర్ని మేహ దృష్టులతో పీఠ (దుని సాందర్యమును (కౌగుచు 

స(ర్లవీథులలో సంచరించుచున్న ది, కెల్ల వాజుజామున తన కా 
రీజిగా స్యవ్నము వచ్చుట, కెల్లవాజీన పిమ్మట ఆ సన్న దృష్ట 
భాగభేయ మిట్టు తన్ను వెదకిగొని వచ్చుట ఆమె శేదో శుభ 
సూచకముగా తోచినది, ఇతలో కృష్ణవ్పవాయకుని మిత్రు 
డొక డచ్చటికి వచ్చి పద్శినీజేవి యింకెంతశాలము. పెను 

గొండలో నుండునో తెలిసికొని రమ్మన్నారని కుప్పాయమ్ము 

నడిగీ సమాధాన మందుకొని పోయెను. వరభ (ద్రవ్పయు నట 

నుండి మజులను, 

పద్ధినియింట ఏరభద్రప్ప యున్నాడన్న పిషయమును 
మి త్రునివలన విన్న కృష్ణప్ప ఏరభ్యద్రవ్ప్చ పద్నినిని గ్రైవనము 
చేసికొన. జూచుచున్నాడని యనుమానపడెను, ఆతనికి 
వదినినె యమితాగహము కలిగినది, “కన్నెణీకము నల 
దన్న ద్నిని, వ్రతము చెడకుండ జీవితము గడశెదనని చెప్పిన 
యిచ్చ కాలమారి యివ్వుడు ప్రభ దునిలో రహస్నముగా 

(వణయకలావములు జరుపుచున్న దా! సీచురాలు, జాతిసిద్ల 
గుణము లెచ్చటికి ఫోన్చను. అయినను భోగ పుముండకు శీల 
మేమి? నీతి యేమి !? నన్ను నంచించుట కది వన్నిన పన్ను 

గడయే యిది, అయినను నిన్న మొన్న టివజకు నోరు “తెరచి 
మాటాడనేరని మూగ మొద్దు వాసికి ఒక | క్రిలోకసుందరితోడి 
ఫొ శ్రేమి? ఇది యంతయు ధనగర్యము, అఫికారగర్యము, 
ఈ గర౧ము నణంచి తీరవలయును, ఈఅఫికారమును కూకటి 
(వేళ్ళత చెల్లగింవవలయును, అవ్వుడుగాని వద్నిని నాకు 

వశము కాదు. ఈ బోడికుప్పాయన్ము కెంత పొగరు, చేవడానీ 
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వషవన్ష యట, అ చేవదానీలు పురువనంనక్క_దూరలు కొవలె 
నట, ఇది యేనాటి ధర్శమో, ఎవ | ప పోయినది, 
నేడు మజల దాని పునరుషరణమా ! న 

తోడ్చాటా! "కానిమ్ము. ఇది సాగిన 'సమ్వుదు టం. అ పవిరువ 

డదేమో శిల్చములని ఇవళములని బొక్కకములోని రొక్కము 

నంతయు. వెచ్చించి పాడుచేయుచున్నాడు, దివారా తము 

లాతని కచే శిల్పపుకిచ్చి. ఒక బొమ్మ మలచినవానికి శ న 
వేలు Rh ఒక చిత్రము శీశికవాని నికే నమ్మానము 

లనును. ఒక “నాటక తేక కనకాభిపేశము. లనును, 
కొంచెము సంగీతము పాడీన చాలును, మెడలోని మి త్యాల 
వేరు లైన ముట్టకెస్టును. పద్మినిని సాలెంచిశీజవలసినే, 
అమెను శె వై_ననము చేసికనని కృష్ణన్ననాయకు ఏసి (బతుకు 

(బతుశే వా ” అని యాతడు వట్టు వట్టి కూర్చుంజెను, 

వద్మినియింటినుండి తిరిగివచ్చిన పిమ్మట ఏరభదవ్చ 
ఆమెనృత్ర్తాంత మే మని తల్లి నడిగినాడు, ఆమె వద్నినిజన 
(వకారమును, గుణకీలములనుగూర్చి కుమారునికి మూల 
మట్టుగా వెప్పీనది, 

గ్ర 
ఏరువక్ణ మండ లేకు జై నప్పటినుండియు ఆతనికి చైవ 

ముపై భక్తి (ప్రజలపై యనుర_క్రి యినుమడించుచున్న వి, 
“తనయం చేదో విశేషమున్నదనిగదా వభువ్రు తన్ను మండ 
లాధివతిని జేసినది. కనుక ఆయనకునచ్చిన పనులు తాను 
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చేయవలయును,” ఇట్టికలంపుతో ఆతడు (ప్రజల శెన్నో 

'సాక్రర్శములు చేకూర్చ యత్ని ౦చు'చుం డెను, చెబువులు 

మొదలై న జలాధారములను విరివిగా నిరింవజేసెను. వేలకొలది 
యెకరముల పొలము సేవ్యమై |ప్రజలయిండ్ర శాలీధాన్యము 
రాసులు వడుచుంజెను, ఇంతవజకును దున్నక పడిచిన గొడ్డు 

నేలలు గూడ నన్నశ్వామలములై (వజలకు కనువిందొనర్పు 

చుండెను, _ కర్థకులకు ఫీరువణ్ణి చేళార్చు కృషి. సౌకర్యములు 

మెచ్చుగూర్చుచున్న వి, అసే వాణిజ్యము షన రించు వార్ష 

ముల నేర్చజచి వణిజుల సంవ త్తి చెంసొందునట్లు చేసినాడు, 

ఆనాటి వెనుగొండనుండి చుట్టు సక్క-ల నున్న పట్టణము 

లకును, వరినర చేశములగు తమిళ కర్ణాట మహారాష్ట్రముల 

కును వాణిజ్యవస్తువులను ఎగుమతి దిగుమతులు చేసికొనుటకు 
వలసిన సమ సాకర్యములను ఆతడు చేకూర్చి సెళ్లును, 

(ప్రజలు నిర్భయముగా (వయాణము వేయుటకు ఏలై నన్ని బాట 

లను అమర్చినాడు, వర్గతమయనుగు ఆదేశముభో బాటల 

నమర్సుట మిక్కిలి కష్టము, ఒక్కొక్క కొండను చుట్టివచ్చిన 

గాని బాట గమ్యుస్థానమునక చేరుకొనదు, అట్టికజీ మార్గ 

నిర్మాణ చణులగు “శిల్పుల చేత వరిశీలనలు జరిపి తీ ర్త త్తమ 

మాగ్గనిర్భాణములను విరువణ్ణ చేయించినాడన్న సానూన్య 
విషయము కాదు, కొండలు ఎక్కువ యొళెనవి కానిచో 

వానిమోదుగానే (తోవ 'లేర్చాటు చేయబడినవి. ; 

ఆనాడు సంతలు జరుగు చుండెడిని, | వజల కననరములె న 

తినుబండము లేమి, తదితర వస్తుసామగగి యేమి, వస్ర్రము 

"లేమి సంతలలో కొనుట నాటివారికి నరిపాటి, ఈ సంతలు 
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సాధారణముగా వారమున కొకతూరి సాగుదుండెడిని నంత 

లలో అమ్మాబడు వన్మువులమోద వట్టణపాలన కవనరమగు 

సాము సుంకము రూవమున లభించుచుండెడిది,  వారమున 

కొక్క_తూరియే సంతలు జకుగుచుంకుబ'చేత పేవవారు కూలి 

వారు చేత చాలినంత డబ్బు లేక వారమునకు నరివడు నస్తువు 
లను సేకరించుకొనలేక పోయెడినారు, వారములో కడవటి 

రెండు మూగు దినములకు నలసిన [గానరాను పేవలు ధనికుల 

నుడి బకలుగా తీసినొప. కుటుుబములను. దిద్దుకొననలసి 
వచ్చెడిది, జనుల కున్న ఈ యిబ్బంది గమనించిన విరునళ్ల 

ఒక్క అది నారముమ్మాత్రమే జరుగుచున్న సంతలను శుక్ర 
వారమునాడుగూడ నేర్నజుచి వారమునకు శెండునంతలు జరుగు 

నట్లు అజ్హాపించెను. ఇట్లు శోయు టనలన (సజల యిబ్బందులు 

లీటుటయే గాక వర్తకసనంఘములకును లాభములు “ెరిగినమి 
ఈవిధముగా జనసామాన్యములో రై తులకును, వణిక్కు_లకును 
విరువళ్ఞ యెంతో మేలు చేసి వారి యనురాగమునకు పాత్ర 
మైనాడు. విరువల్ణ చేయు (వత్వనికిని (పజల అండదండలు 

అఫకముగా చిక్కుచున్నని, లేపాలీలో రఘునాథ ఏరభ్ధద 

మూర్తుల (ప్రతిష్టలు జరిగినవిమ్మట [వజలకు భక్తులకు నిరువ్ణ 

పరమాప్పుడుకూడ నై నాడు, వారు లేపాక్నీ చేవాలయమును 
శిల్పసుందరము చేయించవలసిన దని (వభున్రను తో “ందర పెట్ట 

సాగినారు, 

'జేవతలను (వ్రతిస్టించుట ఒకయెత్తు, ఆ దేవతలకు నిత్య 

నై వేద్య ధూపదీపాది పూజాపురస్కారములు జరుపు నేర్చాట్లు 

చేయుటొక యిల్లు. ధనవంతుడగు విరుషణ్ణ ఇందుకుగూడ తన 
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Si వెచ్చింపక పోలేదు, మున్నే నానో స్త్ (పొఢ చేవరా 

యలహారు |; మ (బౌహ్మణులకు చాన మిచ్చిన "దేవరాయ 

పురమును "కార జాంతరముల చేత విరువళ్లి ఏ క్రయించువొనుట 

సంభవించినది, ఆ జేవరాయపురము సప్పుడు EE 

శై ంకర్వమునశై చాన ముసంగినాడు. సీరువళ్లి ధర బుద్ధికి 

ద్రణానసాలనలో అనకు నూావీన శ్యాగమునకు మేచ్చిన 

కైవ్షరాయ పుర [ప్రజలు అతిని] నచ్చిన ఫౌలములను గూడ తన 

సొంత ఫొలములత్ోకలికి వీశేశంర స్వామే కి దానమిచ్చి నాడు, 

తనది రాజకుటుంబకు.. తేని తెన్నిర్య ంహుణమునకు అధిక ధనము 

శానలసియుండ:ను. ఈనాకీసాము we నిలువ చేయవలయును- 

అన్న నృష్టియే అతనికి లేదు. ముందుచూవనునది లేకుండ 

భవ రాల ను వొంమ్ శ్ క_ంకర్యమునకే వెచ్చింవదొడగినాడు. 

టీ 

అలయ శిల్పునులను నిడి శముటకు కావలసిన శిల్పులను 

ఎన్నిక వేయు నవకారము | 'వధానాభార్యుకగు ఫురుహో త్త త్తమ 

స్థవతికే యీయబడినది, ఈ సందర్భమున విరుపట్షై సంకల్ప, 
“మొక్క మే, లేపొత్నీ కల్పము లలో అంధ చావిడ కర్ణాటక 

శిల్బముల తీకుతీయములు పొందువడవలయునని, విరువణ్ణకు 

మున్ముందుగా నచ్చినవి వేలాపురి చెన్న శేశవాలయములో 

జక్క-ణాచార్యుడు చెక్కిన శిల్ప హతిమలు, అందలి మవని కా 

మూర్తులు, నానావిధ చేవతల [వలిమలు ఆయన చిత్తమును 
లోబజుచుకొన్న వి, ఈ సంగతి పురుహో త్తమునికి చెలిసియే 
యున్న ది, 

ఆయన పెందోటనుండి కొందు శిల్పులను రప్పించినాడు 
ఆ శిల్చివర్ణమునకు వెందోట పాలకులలో నొక్క_డగు బత్తెనా 

ర్డీ 
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చార్యుడు నాయకుడు, ఆయన విశ్వ్ఞ బుషి గ స వాడ, 

ఇెందోట మహోశిల్పాచార్యుల కునికేవట్టు. అచ్చటి య 

అమరానతిలోను, నాగాష్టున కొండ డయందును, అజంకొౌగుహా 

లోను, సాంచీ - సార్నా థాదుల యందును, వళ్ళెయాలోను 

లోకో త్తరములగు జొద్గ శిల్వములను తా ఈ అట్టి 

నుహోరిల్సి బాహ్మణవీంశమఃనక శాందినవాడే బజన, 

వంశము:వారు పెందోట పురకనరాధీశంకులు. బెజవాడనుగూడ 

ఏరు పాలించియున్నారు. రాజోచితమైక దర్చరాజనములు, 
(బాహ్నణోచికమైన సాత్విక తేజము. బనైన శిల్బములలో 
నాట ప శయ చుండును, 

కన్నడము నుండి జక్క ప 

కృతి వ్రవా! నులైన గె దక్క wm se నసంజుండా ఇననణ ఇ 

మున్నగు ను త్రమశిల్చాచార్యులు రవ్చింనబడికి తంజాప్పుర 

(పాంతమునకు చెందిన మహోశిలా చార్యుడు వ పియన్ 

నాయక తగమున పొన్న ంబలశిల్సి! వభ తులు విచ్చేసిరి, ఏరంద 

టును బహువిధ రూవనిర్మాణ దత్సులు, 

మైలవరము, పాంభాలవరములు నాడు లోహాళిల? 

నిరాాణమునకు సరు మోసిన (గామములు, ఈ గామములయం 

దించుమించు వేయీసి శీల్చీకటుంబములై న నుంజెడివ ఈ 

కుటుంబములవారికి తెలియని లోహముల కూడికలు లేవు, 
వారు సర లోహతంతములయందును (వవీణులు. ఒక్కొక్క 

లోహమును ఒక్కొక వరిమాణములో కలిపి మిశలోహము 

లను చేసినచో అవి భిన్నభిన్న [వయోజనములను సంపాదించి 
చెట్టును, నానా'చేవతామూ ర్తులనుగూడ ఆయా లోహములను 
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అయా పొళ్ళేవంతున గలివీ నిర్మించినచో అవి వివిధ ఫలముల 

నొసంగ గలవు ఇట్టి మహారహాన్నములు లోహతం తాది 

(గ్రంథములలో వేనకు 'వేలున్నవి, మైలవరము _ బెజవాడకు 
నమోవము, అందు వ్మిగహములను పోతే ఫోయుటలో పే 

రందినశిల్సి దొడ్డనాచార్యుడు, ఇతనిని విగహాలదొడ్డన యిని 
కూడ నందురు, వ హన్రా ౫ మాతని (వధానవిద్య యెనను 

తక్కిన సళ్ల రజత తామ శీలా శిల్పాదులయందును ఈయన 
సిపుణుడే, విశేషించి లోహతంతములో చేసిన కృషీ 
(ప్రాధాన్యమునుబట్ట ఆయన కా వేరు నచ్చినది 

పాంచాలనరమున కాపేరు శిల్సులనుబట్టియే వచ్చినది, 
అయోదారు తౌొమ శిలా న నమయములగు వంచశిల్పముల 

చేత లోకము నలంకరించువారు గాన శిల్పులకు పాంచాలురని 

చేరు నచ్చినది. అనగా వంచనుఖ్యల శిల ఎములవేత అలంక 

రించువారని యర్థము, ఇట్టి పాంచాలుర మన (గాము 

మగుటచేత నే యది పొంచాలనరమెనది, పాంచాలవర 
గణమున కొనాడు నాయకుడు లోహతంతవిదా రాశి వండిత 

బిరుదాంకితుకు విద్యానిధి. ఆయన నానావిధ లోహములను 

సమ్మ శము చేసి భూషణములు నిర్మించి యిచ్చి (ప్రజల 

రోగములను బాపుచుండువాడు,  ఆయాలోహముల స్పర్శ 

శరీరమునకు తగులగానే వారి రోగములు మటుమాయ 
మయ్యెడివి, (యన అఖండముగా |వజానురాగమును చూజ 
గొన్నాడు, ఆ విధ్యానిధిశిల్సి గూడ పురుషో _త్తీమస్థవ 

కోరిన దే తడవు విచ్చేసీనాడు. ఇంకను మూర్తి స్తంభ, 
మండవ, (ప్రాకార, గోపురాలయ నిరా ణాములయందు పత్యేక 
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పర్మిశను చేసి యారి తేరిన శిల్సీశానులు_శేపాశీ చేనాలయ 

నిర్మాణమునకు నడుములు కట్టుకొన్నారు, 

ఈశీల్పులు మూగ దేశములకు, మూడు భాషలకు 

చెందినవారై నను వీరి నందజీని ఒక్కటిగా కలి'ెడి మాతృ 
భాష నంన్క్యృతము, ఆనాటికిల్పులలో నంన్క్సృృతము రానివా 

రరుదు, శిల్ప గ ంథము లన్నియు నా భాషలో నుండుటంబట్టి 

యది నేరక తప్పెడిది కాదు. శిల్పులే కాదు, సామాన్య 
సంస్కారము గల మనుష్ము లందజును గీరాంణవాణిని నర్చెడీ 

వారే, ఈశిల్పు లందజీకి విశ్వకర్శశిల్చము, మయమతము, 

కాళ్యపీయము వరమ: వమాణములు, piss శిల్పమత 

సిదాంతమ:ల ననునరింవెడు. + తక్కిన అక్ష (గ్రంథములుగూడ 

వరికి |వమాణములే, వందలసంఖ్యలో క కర కన కాలునూడ చేర్చు 

ఫొనబడీనారు, 

శిల్చనిర్మాణమునకు మిక్కిలి ఉవయు కృములగు కచ 

ప్యాది శిలలు ఛేదింపబడుచున్న వి, సామాన్యకర్న కరులు బరు 

వులు చకు_ చున్నారు, శిల్చవి ద్యాధ్గలు తమ గురువులు 

చెప్పివరీతిగా స్థూలాక తులను నిరి ంచుచున్నారు, చిట్టచివరకు 

గడి చేరిన మహాశిల్పులు తుదితీర్పు నిచ్చి సౌందర 'లావణ 
ముల సంతరించుచున్నా రు, శేలుబవళ్ళు లేపాఖీలో మహశిల్ప 
యజ్ఞము నిరహింపబడుచున్న ది, విరుష ప్రభువు సంపాదించిన 

ధనరాశులు కర్ఫూరమునలె కరగి పోన్చచున్నవి. (వభువు శిల్ప 
ములో నిగ్గు చూపుమనుపే కాన్సి ఇది యింతవజకు చాలును 

అనడు, శిల్పులు తాము నేర్చిన చేతివిన్నాణమునే కాక, 

తాము ఊహించి చేయగలిగిన వింత శిల్పవాతురిని గూడ 
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జాలమాన విన్యసీంవ వలసినదని విరూపాకముని కోరిక, అన్న 

గారి నంకల్పమునకు తమ్ముడు నిరణ్ణ (వక్క తాళము "వేయునే 

గాని అడ్డు చెప్పకు, ఒకరిని మించిన క ళాతృన్న ఇంకొకరిది, 

శేపొమీలో కీల్బము నారంభించిన వృటినుండియు కన్నప్ప 

తన శెంకుకన్ను లను వేయికన్ను లు చేసికొని కాంచు 

మన్నాడు, కన్నప్ప యాదవుకు, లేపాన్షీనివాసి, ఆతనికి 

జీననమునకుగాను ఏబది గొత్హ్రాలు కలవు, ఆగొళ్హ్రాలను కూర్యాది 

మీద మేపుకొనుచు వానిమోద వచ్చు నాదాయముతో 
కోటుంబపోవణము చేసికొనుచున్న సాధుళీలుడు కన్న న్న, (పతి 
దినమును గొజ్జెలను కొండమిోగికి దోలి సాయంకాలము 
వజకును శిల్పులు చేయుచున్న శిల్చములను క్రగిక్షత్రో 

తిలకింమటయే ఆశని దినచర్య, అమాచుటలో ఆతని శేమి 

ఆనందము చిక్కుచున్నదో తెలియదు. గడ్డము, కింద చేతికట్ట 
నూది జెవ్చ వేయక శిల్పనిర్నాణముల నై తిలకించుచుండును, 

అతనిమనస్సులో నేమి యూహా లున్న వో యెవరికిని చెలి 

యదు, ఒర్టాక్క సారి మధ్యాహ్న భోజనము లెచ్చిన యిళ్లాలిని 

గూడ అతడు గమనింవడు, 

_ వరన్చరాభిముఖముగా నున్న పాపనాశేశ(ర కోదండ 
రాముల గ ర్భాలయములక్రును వానికీ మధ ఒకపక్క గానున్న 

వీఠభదుని గర్భాలయమునకును, కలివి ఒకే ముఖమండసము 
నేర్చాటు చేసినారు. ఈ దేవత లందటు ఒక కుటుంబములోని 

వారే యను విశిస్ట్రాగి పాయమును వ్య శ్తీకరించుట కా శిల్పా 
ఇార్యు లీ మార్గము నవలంబించినారు, రఘునాథమూ _ర్తీని 
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"త్రైత 
షా 

e3 ‘ty అమన్ పానవట్టముమిోద (పతిస్థిం ంచుఖభళో నూడ 

(పాయమే యున్నది కదా, 

ఏరభ| దాలయ దార? భఖాలపిరాన 

'నమంచిత లతాబంధములు, చార 'లురు ౫ండరింవబడినారు, 

ముఖమండవములోని స్తంభము లన్నియు లోకో త్ర శిల్ప 
అమల! 

ప జా కళా భరితములు, ఏకశిలా నిషృతములైన అ బృహత స్తంభ 
ఖు ఆనీ 

| వే ఉర అనీ ములమిద తీర్చిన (వలిము అక్షయ 3 హౌం క ఒక 
ny 

w ల్ని aa | న్స్ _స్తంభముమోద నిలబడియున్న లో ide స్ పాడి ౧ 

న ల్లీ గ నే 
వర మేశ్యరుల శాక. మనముపహాత్తో ముద్దు ను చుండును, 

ధి నె ట్య hau లో 

అపే అన ఫాహాచెసి హారాతు_డచిళ క జాం 
దో మ గ ల స J ళ న! వ గై 

అల బట లో రొ జ phe కాని "టీ లో (a 

భబాసియి చతసంండన గరిట నూంలొకపుూకలాదిర్ల 
LY 

Se జూచు ముఖనర్శస్సునో్ ను అతన్ని మనల నన్నమువకు పిలుచు 

చున్న స్లే యుండును. ఆమను అన్న మాంస నచ్చివాశో 

యన్నట్టున్న వరమశ్వుసి భి తంటసమూ రిని మజొక స్తంభము 

మోద చూతుము, చెక్కు. మూల_స్టంభములందు ఒ ఒయ్యారము 

లొలుక బోయుచున్న ముద్దులూరు మోహేః సమూ రులను నే 

'పెట్టనారు, ఇట్టి మహార్తులలో సరన్వతిమూ ర్తి యొక ద్రశ్యే 

"క్ర త్ గలది, 

9 
అచ్యుత చేవరాయ లా నాడు ధర్మపక్నియగు వరడా 

'జేవితోడను, చిట్టిసమారుడగు we en 
గలసి ser తి సహ్మననామపూజను నిర 
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ల వెను. వీవు టు పాండురంగ విర్ణలరాయాలయమునను, 

జ యమున ట్ య్ శ్రీ ్టాలయమునను, అనుగ కాయంత ముసురు గూడ 

పూజా పురస్కారములు జరిపి చివరకు విరూపాత సౌంమిని 

సాళువ తేగుప చేపించి రాజ పాసాదమునకు చేరుకొ నెను, 

ఆనా డాయన మనస్సంతయు వ్యాకులముగా నున్నది, ర్నో 

రాజకీయ కార్యము లాయవను చీకాకు పెట్టుచున్న ట్లూహింవ 

వచ్చును, 

నిజముగా అచ్చుత దేవరాయలు ప్రభుత్యమునకు వచ్చి 
నవ్చటినుండియు అంతఃపుర పరిస్థితు లేమి ు రాజ్యా చగవ్యవహము 

లేమి నిర్వ క్రముగా సాగిపోన్రట లేమ, ఇందు కాతడు 

కారణము కాదు, కాకున్నను (వభువుగా తన ధర్మములను 

తాను నిరక్కహీంవవలసీన బాధ్యత స స అయన 

మనస్సు బహుశకాలమును=డియు ఫేవవడుచునే యున్నది, 

ఇరునదియొక్కు సంవత్సరములు విజయనగర వజ 

సింహాసనము నఫెస్టించి ఏకచ్చత్రముగా ద&ీణా వథము 

నేలిన న్రీకృవ్ళదేవరాయభాను డ_స్తమించినాడు, ఆయన చివర 
దళలోనసె రాజ్య స్థితిని లు సరిగా లేవ. రాయలవారికి 

తిరువములాంబ యను నొక కూతురును, తిరుమల బచేవరాయ 

లను నొక కుమారుడును గలరు, తిరుమలాంబను ఆశిఏటి 

బుక్క రాజు మునిమనుముడగు రామరాజున కిచ్చి పెండ్రిచేసి 
నారు, అల్లుడగు నా రామరాజు నాటినుండియు అళియరామ 

రాజను పేర (దసిద్దు డెనాడు, ఈ రామరాయలు శాజకీయ 

వ్నపహాోరములందు చొరవ, (వజ్ఞాపాటవములు గలవాడయి 

నందున కృష్ణ చేవరాయల వా రాతనికి సమున్నత రాజోద్యో 
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గము లిచ్చి మన్నించుచుండెను. రాయుావాకు తాను జీవించి 

యుండగనే కమారుడగు తిరుమలరాయని యువరాజుగా నబి 
సేకించి రాజ He రామశాజూదుల తోడ్చాటు? స్తే 

నిర్వహింప బూ బూనెను, ఇబట్లుువ కొంతకాలమునకు కొకునుల 

"దేవరాయలు మర య అతనిని Sass 
వివప్రయోగము చేసి చంపినాడని  శాయలు యనునీ 

నరుటుంబమునగా కారాగారబదుని నోనర్చి నగ కన్నుల 

నూడపకకించైను, ఓమ;ట న్ ట పము వసు కమాపడ న డివా దండ 

నాయకుడు చెజిసాలనుండి తసి చులొని వర్యత ప్రాంతములకు 

పోయి అల్లరిని లేసి రాయలవాకిని వరిఘించినాడు, కః 

సంఘటనకు రాయలు |కుళ్ణుడె అల్లుడగు రామశాయలచే 

త్మ య పట్టి య వరత ప్రాంతముల మజుల 

శాంతిని సాపిం చెను, లిరుమలచే చేవరాయల మరణముచేత రాయ 

కుటుంబమున కలిగిన విషాదమునకు మేళ నేదు, ఇట్టి విషమ 

ఘట్టమున రాయలవారిమనస్సునకు శాంతి యెట్టుండును? [కమ 
(క్రమముగా నీ మనొ వ్యాధి రాయలను మృత్యువాటికకు దగ్గజు 
'చెయబొచ్చినది. సామాజ్యమున కు_త్తరాధిశారి యెవరా 
యను [వశ్నముగూడ నవ్వుడు రాయల మనస్సున పొడ 
సూచెను, 

అనాటికి సామాజ్యమునకు వారసులుగా నెన్న దగిన 

వారు నల్వు రున్నారు, ఒకడు వదునెనిమిదినెల లె లె నను నిండీ 

నిండని కృష్ణరాయల రెండవ పుత్రుడు, శెండవవాడు రాయల 

వారి యన్నయగు వీరనరసింహరాయల కుమారుడు, తృతీయ 
జాయననవతిత ల్లీ కుమారుడగు అచ్యుత చేనరాయలు, చరుద్ధుడు 

లేగ 
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అచ్యుత రాయల యన్నయను (శ్రీరంగ "దేవరాయల ప. 

సదాంనరాయలు,. శ్రీరంగ se లిడివబకే స 

డె నాకు, ఈ నల్యురిలో గణకీలములను శ్యామ. 

బి ఉప్పు స్య జీవపాయనే సా (మాజ్యమునకు సర్యవిధ ముల 

సర్గ కని 1 గప్ప చేనరా యలవారు నిశ్చయించిరి, కాని నాడు 

చం దగ్ అచ్నుతరాయలను పిలిపించి తన చెతి 

మీదుగా పట్టాభ సేకము జరుపువజికు మృత్వు దేవత ఆయన 
కవకాశము నీను లేదు. ఆచుది కణములలో సాళువనరసింగ 

రాయ దికుదాంచితుకగు వెల్లప్పను సర్వ శిరః సథానిగా 

క్వాటు వేసి జరుగనలసిన విధాన మంతయు నాతని కాదే 

న్ంచి టా నః 'చ్చువజకు స్నామాజ్య మన్య 

నము శాకుం% డి యాతని కస్పగింపవలెసినదని కట్టడి 

పాసి రాయలు వొ ప్రల న౦ండను, 

అల్లుడ్ న శామరాయలు Mom పనియు, ఆతనికి 

తనా Sn సలునిచ్చ ప పూర్తిగా కలదనియు రాయల 

'కిబుకయే అయినను ఆయన ధర్శపతపాతము బంధు వతు 

వామును (దోసీపుచ్చినది, కాని యీ నిర్ణయము రాయల 

దేసేకులకుగాన్సి. కూతురగు తిపమలాంబకుగాని యెట్లిన్ట 

మగును ? రామరాజు తన మామగారు తన చిన్నారి కుమా 

రుని యల. జేసి ఆతనికి రక్షకుడుగా తన్ను నియ 

రానునని తలంచి యుండెను. కాని దానికిప్పుడు నిరుద్ధము 

జరిగినది, అందుచేత అచ్యుత చేవరాయలు రాజు ప 

నూర్గములను అళియరామరాయ లాలోచించుచునే యుండెను, 
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చెల్లవ్పడాగరా అచ్యుత చేవరాయలకు వర్తమానము 
క్. 

పోయినది, అతనికసూడ అంతుపుళకము తనకు నడి చేకమనియు, 
ఖీ 

అళియరామరశాయలు నొ మాజ్య కాంతతో నున్నాడనియు 

శెలిసిమే యున్నది, విజయనగరములో తన పట్టాఖిపేకము 

నిర్విన్న ముగా కొనసాగ నేరదని యెంచిన అచ్యుత దేవరాయలు 
చంద్భగిరినుండి పరువజికి న తన యిష్ట్టడై నమగు శ్ వేంక్ర 

కుశ రసా౧మి సన్ని ధానముననే స పట్టాభి పే. కమును నిక( ర్రించు 

కొనెను, అభిపేకోదకము తకియాలీ యారకముం బే కళింగము 

నుండి (వతావరుడద్ర గజసకియు, నోల్కొండనుండి కులీకుతుబ్ 
పాహీయు తన సామాాజ్యమువై దండెత్తి కొంకవిటి గడి 
పా/0తమునకు వచ్చినాకని యతనికి జెలిసినఏి, అచ్యుత చేవ 

రాయలు విజయనగ గరమునకు బయలు జేరిన సై న్య ముతోనే ఆ 

శశ్రువుల meg పొజు; చోలి విజయలతీని శని చె చెట్టవ పట్టినాడుం 

(వభువు విజయనగరము నచ్చునప్పటికి తాననుకొన్న ళ్లు 
స్థితిగతులన్నియు అ య స్త్వముగా నున్నని, అళియరామ 
రాయలు తనకొక పతిన్న నిగా సిద్ధపడినాడు, రాజ్యములోని 

రాజకీ యోద్యోగులు నం పళ వతీమును మజివొంద 

అంకోక వతమును వహించిరి® రామరాజు కృష్ణరాయల 

sk Sy డని వట్టుషైను, ఎట్టకేలకు అచ్యుత చేవ 

రాయలతోజాటు క క్ల రాయల పుతుడును సామ్రాజ్యము 

నందు భాగస్వామి కావలయుననియు, ఆ కుమారునికీ నంరతకు 

డుగ రామరాజు రాజ్య కార్యములను నిర్వహింప పవలయుననియు 

తీర్మానము జరిగినది, శొంతికాముకుడగు నచ్చ్యుత దేవరాయలు 
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రాజబంధువులలో పరస్పర వై రము |వ్రజా తేమ సంధాయకము 
కాదని యందు కొడం aya మః 

కాని ఈసం9వలన బ్రింతేవజుకును కృష్ణ రాయల యాజ్ఞచే 

సామ్రాజ్యమును కాపాడుచున్న చెల్లస్సయోటు వడినట్లయినది, 

కృష్ణ రాయలవారి అక యమును కొనసాగదాయను, ఇెల్లన్నను 

వరాభవాగ్ని దహింవజొచ్చినది, అచ్యుత "దేవరాయలు చేసిన 
యీవసి శాతడు (కుద్దుడయినాడు, చెల్లవ్చ తట న 

గాదు, ఆతడు శాజువకో మైన్టన్ ఆను కాంచీపుర 17 (వాహ ణుని 

కుమారుడు, ఆకడాయునోే జనియె విజయనగర రాజులైన 
ములోచేరి యుద్దండుడై ఏర నరసింహరాయల కాలమునుండియు 
దండనాయకడై (ప్రకాశించు. చున్నాడు, (దావిడ దేశము 
సొ క్రమిం చుటలోను త త్చాలనాదులలోను (స్రీకృష్ణరాయల 

వానకీతడు కుడిభుజమె అనగా (దావిశుల తడు చెప్పినది 

వేషము, ఇక్కడ అచ్యుత "దేవళాయలు తాను చెప్పినమాట 

వినక పారం se గూడ వ్యతిరేకముగా 
రామరాయలో సంధి చేసికొన్నాడన్న యీాసున చెల్లప్ప 

(ద్రవిడ దేశమున "కేన అక్కడి సామంతులను రెచ్చగొట్టి క కప్ప 

ములు కట్టనలవని తిరుగుబాటు చేయించెను, అచ్యుత చేవ 
రాయల కిన ఏడు ముల్లుపుచ్చి కొబ్బడచికొన్న ట్లయినది, 

అతడు తన బావమజదియైన నలకము చినలికుమలరాజు 
చైనా నత్యమున దఠీణచేశ దండయాత్రకు బయలు చేరి 
చెల్ల న్ఫనుబట్టి కేర యక్నించెను, చెల్లప్ప శేరళమునకు ఛాతి 
పోయి తన వర్శాక మమును వెలయింన జొచ్చి నాడు, రాయలీ 
యవసరమున చీనతిరుమలరాజును న్నస్తై న్యముగా చెల్లప్పనై కి 

Ce 
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"2 షి" yw ల ; Toma wt ae a, జంపి కొను కంచి, లింగము చికంబకము, తికువత్తామ నె 
a) aC) మ 

తకు ఆజ TE జ ఇట ఈర క re న స్ వీ | 
వ వయ ములలో జరా స్త ఆన. ౪  కిొునుసము 

రం లాను. శ 

ష్ 
గ్ wa, “మ్ల 

చో x | ణు: 

శ్వ Y 
బయ  మొసలుసె సును, భకముముంరా న. జో ము se తేట న. 

స్ట అ a 

tl 

sd స్ట ల ఉట Fm ఖు 1 న లా శ్! ఫ్ట నో 

న చెల్లపృనుజటి బంఫంచి యచుటన ఇయ గుంభమును 
4 ha న | pre అనో 

ననా. Wo 

నక = ల Ne నాటి నచెనుు. ఇట్లు దతణదిశేము మజల నచ్యుతే చెన 
4 wr ళ్ లి 

ళ్ య అను ఆ Re క ఖో గో wa" Ya రాయలకు ని వడీనది, తద్యజయ సంవర్నమున అతకు ఫాం 
లో క a గ్ 

4 అ అ 7 ల టి "| జ a జు కూతును జెంక్సి నూడీ డా నీ ణాత్యులత్ొ నంబంధ గంధ 
(4 ల 

వ్యములను త మెరాటు ససకొ నెను, 

యల్లరుల నణచిపెసి విజయనగరము. చెరునక్నడ్క. స్పష్ట చేన 
వె చ 

Rw ల. శ జయ కలయ దయం స్స ఇ ల mn Mees Gy ము రాయల శెండన పుతుకును మ్యంచుట సంభవించినది, ఈ 
Ne 

వే డే అ జలా సె న్ జా ఈ యంకము శనాయకటుంబను వారికి తకని పవమును గారి 
రో ఖీ ఖీ గ్ ర > య్ నది, అంతపురమంతయు శోకమగ, మనది. వచినా,6 d= య 

అ 1 3 నిసుంగువె తన ఆశలన్నియు బెట్టుకొని రామరాజు కర్ణాట 
en Sn Sina లద నరం అ తనో Fe: Wows a సామౌజ్య తేం తములను నడుపుచున్నాజో , ఆ కృష్ణరాయ 

వంశాంకుర మే నేకు సిమ్ఫూలమైనది. ఇ్రహ్వుడు రామరాజున 
కాధారమేది? తన చాహుబలమును, స వై భవమును 

మాత్రమే, 

రానురాజు టై వమునకన్న పురుషకారమున కే ప్రాధాన్య 
మిచ్చు స్యభానము కలవాడు. దైవము నాతడు (6 చి 

రాజనక పోయినను బుద్ధి బలమునకు "బాహుగరంమునేే 

ఆతని దృష్టిలో (ప్రాధాన్యము, “దై వతంత్రులై నవారు శాంతి 
కాముకత చేతను, మంచితనము చేతను సామా )జ్యమును 
శాసింవ నరులు కారు, రాజ్యలవ్నీ పౌరుష (వతాపములశే 
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నూత మున శే, కూట కార్యాలోచ వనముల శే దాన్యముచేయ 

గలదు. ఆలోచించి చూచినచో అంధ్ర న సామౌచ్యమునకు 

సల ౫బవాడు కృష్ణ చేనరాయల తనూజుడే, దైవ 

దురింహాకిముకో ఆతడు కాలడి నందినాడు, ఇక రెండవ 

వొగసుడు అచ్యుత రాయల యన్నయః స | సకాల 

ఫు ుడైన నదాశినచేనరాయలు. అుతియేకాని యీ అచ్యుత 

స వ రాజ్యాన్ట్ రత యె _కడిది! ఏనాటిక_ నను సదాశివ 

రాయలసే కాజు నొనర్పనలయిను, . అచ్యుతరాయల డవభ కి 

చేశను కశాసాహీతీ టన బప్పటిశే గ్ర నాఘౌజ్య ము 

నిర్వర్యమై వోయనద ఇట్ట భావములతో రామరాజు నదా 

నీవరాయలను చ చక్రవర్తి 3 కొనర్న జూచుచున్నాడు, నదాశివ 

రాయలు అుతగా. బుడి తల్లీ తగాని, గ్ధక్రి సామర్థి (ములు 

గాని కలవాకుగాడు; ఆత డెర్తువారివేత బిడ్డడు, అందోశని యే 

కృన్వరాయ ల్రాత క్త ne సి కుమారుడై జ చను? సామాజ్యన్నీ నిం కొర 

మున కస కుగాకీన యు చీర ఏచినాడు. రామరాజున [| 

డిట్లి సదాశివుడు చేతిలోని పాచిక కావలసీవచ్చినది, 

అచ్యుత డేవరాయలకు స్నామాజ్య దాహమే యున్న 

యెడల కృష్ణ -చేవరాయల కుమారుడు మరణించినందు కెంత 

గానో అ మురిసి పోవలసినది, అట్టు జరుగ లేదు, ఆతడు 
తన కుమారుడు మరణించిన దానికన్న మిన్న గానే తనురణ 

మునకు వాపోయినాడు. ఆతనితోచాటు వరచాచేపీయు 
ఎంతగానో చింటిల్లినది, అచ్యుత రాయలు కృష్ణ చేనరాయల 

కుమారుడు యావననంతుడై న వీమ్నట సామ్రాజ్యమున 

శాతనినే వట్టాభివీ. కు నొనర్చి తాను "దై వచింతనతో వాన 
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హ్ (వన్హుడె శకాలమెవనము చయలవలయునని నంల్నించుకొని 
యున్నాడు, నేడావాంఛకు విరుద్దము జరిగినది, ఈశగశేచ్చ 

వేటు, అందుకు తానేమి వేయగ్గబ్దును ! 

అంజ Migr చసన టక గ చ షట అరం అసల 
కృష్ణ రాయలయన౫ తనకున్న ఫ్రై గౌారవములు సొటి 

లేనివి “అత డసాధారణ రాజమానాండుడు, క్ష త్రీని గంట 
rs) 

మును చేబూని సాామాజ్నముతోచాటు సా కన్వతమును గూడ 
వన్నె చిన్నెలతో ఏ సర్ చే దెసిన సాహీకీనవకా “BA £3 సార్వ 

భొము డాతడు, ఆతని కశాస్తోషణ మనవ్య చ 

ఈ నానా చేవతాసకము అనల్స శనై భావముతో వీసి py 

గుడులు గోపురములు మండవ పాకారాదులు కవి 

కూర్చుండి భక్తుల మనోర థములు శీ కటక ఆక జెంతెగా పాటు 
వడినావో ! ఆయన చేసిన దంతయు అమూల్యమగు చెక్షసేక్ణ 
(వజాసె సవ ఈ ఆంధ న ఈ వవీణచేశ 

సామౌజ్యలప్మీ; ఈ వీద్యానగర మగ భే దేవత అయనచేతు 
లలో ఎదే న్ని వన్నె చిన్న లతో ఎనలార లేదు |” 

10 

(వభుని దృష్టిలో ఒక్క-సారి ప. నిర్మాణము 

తళుక్కున మెజసినది, మహమ్మాదీయదండ యా, (తలలో కాకతి 

రాజ్యము వతనమెనది, యదువంశ మి కకం హరిహర 

రాయ, బుక్క రాయ సోదరులు విజయనగ రాంధ సామా 

మును సంస్థాపించినారు. విద్యారణ్యస్వామి ఆచేశముచేత 

ఆయన తహాఫలముగా, గాయ శ్రీవీఠాధివతి పదము నందియున 
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నాగ్ స్థపతి వా" 

నిర్మితమైనది. ల అలనాకీనగరము సిర్హి 

తము, వరమును దే భాగమున నే యే దేవత లుండనలయునో 
యాలోచించి త త్త శేవతల స్టాననమును జరిగింది. విరూపాక్ష 
క నురంగవిక లుకు, Vom au 

నం సింహాసాంమి సాన కువళణేశుకు, శీక కేసుకు, స్ట కి లశ్నీ- 

మున్నగు. దేవతలను నాగనాణ చా Wo es 

చికమా, నోచించి యంతమం ః తముల బలముతో " (వలిష్టించి 

నామ, అనగంమునక్తు శంకుస్థావన మొనర్చిన ముహూర్త 

బలము కయా'జేనతల బలము కలసి అపిటిని గ (తుదు్భేద్యము 

షీన్. 

1 వీద్వానై. మ. విద్యాశనిరము 

హరిహొరునకు కంనరాయలు, బుక్కరాయలు, మారవ, 

జస అని నల్యుకు సోవకు లున్నారు, ఏ5 సాయముతో 
నాళను రాజ్న్యమున ర్స నలుగజలకు విన గ 60వ చే జసీనాకు, ఆతడు 

నొలుగై_ జీంస్లలోనే నే శంభ ద్రనుదాటి చాదామివణకు తన 
'రాజ్నమును విస్తకంవజేసి ఆయంశమును శాసనబద్ద మొనర్చి 
నొడు, హాం హారిహారరాయలు ముహానండ లేశ్వరు 

డనియు, భా సె 7త న్వవరాయర గండడనియు, పూర్వ వళ్చిమ 
నముద్రాధిశ్యరు డనియు బిరుదములనందినాడు, ఈయనసోదరు 
డైన మారస కుంతల దేశ వతంసమగు వనవాసిని సం డెండు వేల 
రాజ్యమును జయించి గోనుంత శే గ లమని న నసిద్ధిగన్న చంద 
గుప్త (చందగు క్తి ని రాజధానిగా శేసికొన్నాడు. అంతే 
కాదు, వడమటి నము దతీరమువజకుగల రాజ్యమును గెలు 
చుచుబోయి. అచ్చటనున్న గోకర్ణ మతములో మహాబల 
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నామిని పూజించి థను ౫యినాడు. మారసకాయలు కాలీ 

విలాస కి మాశ క్రి 
be జ్ po Jago] 

యను వ వాహ రుని న్ నె కన్ నమత 
(గ న. రడ నలతానవాలన 

ల యి స 
es a 

x Ty} 
లోష్ స దళం sel 

గడ 
what ah "గ 

మును కంవరాయలు ఆక కః ర్ి కూర్చున నము దటమున 

తమ (వభుత్వమును వ్; మా జ. మ 

కమాఘడ న పా వాత శాయి దుక్షము చల్రీన్ర ముకక ర్రాబు 

వ సిరూపళ్లి (పతానము జ పంకం తో శాససబద్ధ ర 

బుక్కరాయలు హాెయసలశాజ్వము న్యా ప మించుకొను 

టకు నలివీన వోశాటములు ఇక లేని అస? శమలకోకి 

సట్టుపిడునక అతిష్షు దా స్ య సమువజుకు: న్న్న స న్లాబక రాజ్య 

మును సము సిొన్నాడు కట్లు యనగ జ్య 

మచిరకాలమున నే హూజారసోడకుల కృషీభచికముగా పూ 

స ము నవగా జేషకొని ఉ తృగమున బొదావి 

నుండి దశ్నీణమున ద్యారనము దమునజకును న్యావించి మహా 

స్నా మాజ్య మైనది, ఆరాజులునూడ విజయన నగరాంధ్రరాజులు 

క ర్థాటాధశ్వ్యరులు అని పసిద్దిపొందినాప. నాడు వైదిక 
ధర ము - ఇస్తాము ధర్మము అనునవి 0డే (వ్రధానములు, 
ఇస్థామునుండి హిందూమతమును రత్నీంచుటయీ నాటి వారి 
కర్త న్యము ఈ యత్నమున హరిహరబుక్క_ కాయానులు 

కృతకృత్యులై నారు, విద్యారణు లవేతి గంటము వేదములకు 

భావ్యములు (వాసినది, నాగనావార్యుని శేలియులి నానా 

"దేవతలకు రూపుకేకలు దిద్దినది, కంవభూవతి ఉదయగిరిరాజ 

మునకును, బుక్షపభువు హొయసలరాజ్య మునకును, మారప్ప 
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ఆరగ - మలెనాడు |పాంతమునకును, ముద్దవ్ప ముళువామి 
రాజ్యమునకును నేలికలై నారు, ఇక హంళారరాయలు విద్యా 
నగ రాస్టకుడై సామౌాజ్యమును. సుళ్గికముగా _ పాలించు 
చున్నాడు, 

తరువాతే ; (నభునిమనస్సు పమారకంవరాయల మోదికి 

పోయినవి, పతడు బుక్కభూవతి కుమారుడు, ఇతని దచషీణ 
దిగజయము అమృకమెైనది, తు-డీక రాజ్యాఫవతియ మిన 
'రాజనారాయణ నంబువరాయలు విజ డయనగరస్న్మామాజ్య మునకు 
సాముత్తుడై నను మఘరసుల్తానుతో గలసి విజయనగరమును 
కూల, దోయ క్రొ బైలు పన్ను చుండే జను, _ కుమారకంపరఠాయలు 

చందగేకివాకై న" సాళువమం సై న్యాశిపక్యమున. లేజో 
దుక్నికీక్షు చై ౫ మహోనం 0 గామరంగమున ౫ నాతని పీచమణచెను, 
అంతటితో కనియక మధురసుల్తానునుగూడ  నోడించెను. 
అంతటితో నూరకంకక ఆ దం యూ, తను 'రామేశంరము 
వజకును సాగించి వి విజయనగరసా మా జ్యమును శే సేతువ్టవజకును 
వీస్త్రరింవచెసెను, అతడు మహాఏరుదేశాదు,  మహాసాహితీ 
వేత్త, ఆయన భార్య గంగాదేవి యొక సరనతీమూ ర్వి, మహో 
కవయి[ి, ఆమె గీరాంణభావలో సుమధుర శై ల్రిత్ర మధురా 
విజయమును వాస తన భర్భృచేవుని యశేస్సున కలంకారము 
EE సెసినది, 

అచ్యుతరాయ _ (వభునిమనస్సు ఉబ్బి తబ్బిజ్రైనది. 
ఈ వి య. మిశ్లేర్పడినది. ఇది ఎందజెందబు 
మహాోనుభావల తవస్సో | విజయసేగరమున జై నచేవాలయ 
ములుగూడ నిర్మిత ములగుటకు అభ్యంతర పెట్టని హారిహరుని 
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సర్వమత సమదృష్టి (న సంశయము. చమక వేను ప్డేడనతైన 
sn 

చెనుగొండదుగ్ల మును సిరి . చిన ఇకా పొలునసి మా 

మంతయైన అనంత రాయపట. 

తరువాత సభువి హనయము" “ముసి చనా యలు 
Ns A 

'మెజసినాడు, వతవీకాలమున ఆం, ధనా మూజ్వమంకను 
| అథ క వలీ ను ఫో స వో ఇ! రించునది తురుష చ వండయా కల ల్ని ంటిన 

జ 

స 
పిమ్మబ వృమ్మ్డే a చేవరాయలు నాజు. వతు 

వీశమున ఫవసీం చెను, ఈతకు సుగమరాజులల్ ౨% సహ 

ప్రత  'లముననే పారనీసల “యసనావ “జున్ కార్ట్ 

విజయనగరమును జూడవచ్చి తత్సట్టణ ముణోన్మ తని రాయల 

వారి | పాభనమునుజూచి మ్యూడెనాడు, ఈ వ్రభువు నాస్థానమున 

ధ ర్నాఫెకార ఏద్యాఫెకారములను నెజపిన ముమ్మన సాయము 

నను చం దభూష క్రియాశ క్కి రాయల మాధ్యస్థ్యమునను 

శ్రీ నాథకవీ సారంభౌముడు గొడడిండిమభట్టు కంచుఢక్క-ను 

బడాబదలుచేయించినదీ |పౌఢ చేవ రాయలవారి. కొలువకూట 

ముననేగచా | 

ఆలోచించినకొలది ఆనాటి మహోన్నత దివ్యవృళ్య 

ములు న ఏసన్న యావిస్ట్రని శెయుచున్న ప, అనాడు 

రాజమే పొం దవరము, కొంక్షపిడ్లు, కందుకూరు రం లీ 

రాయల సామాజ్వ ములో గలసిపోయినవి. ఈతని గజసె సైన్య 

మంతు లేనిది, చానిచే ఏీయనకు గజజేంట (ఏనుగు వేట) రాయ 



మహారాజా: ( మ. so 
ళ్ bag లో రీ టో ఖ్ గ జవగులగు చుపస్కులను పచనుణచి సా మాజ్వవి న్తరణము 

గబుప్పుటు హోత ననన డను, ఇతని భాండాగారమున ఎల్ల 
she 

ళ్ శ అ వ్వ *నంకలోట్లగు నె బడిన నువర్షముండెడిది, కింలన్, 
గ” సా ర వీ 

fen ఆమం త్మ 
సు, ప్లులికాటు, చస భునా వృీకము - మొసలగు 

“డెశముల శాఃంకనిక నన్చములు క నై కమైడినారు, ఆ మహావై భ 

నమును కర | నభువ్పు కన్నులు తిరిగి పోయినపి, 
i 

ళో 

వువసు,లోనే పక వోహరునెటినా డా చకవ రికి, 

పిమ్మట : వభుని మనస్సుతో సాళువ నరసింహరాయలు 
మెవలినాడు, సామాన్య నామంతుకుగా. నుండి, (వభువ్వై 

ఉత్పన్న మయి పోవుచున్న విజయనగర సామాజ్యమును 

స వారిలో కరక గేనరును, జీవిత కాలమంతయు 

యుద్దముల ౫ ల సిద్దు mAs కవత నచ్చిన యీళీడు (పజ 

లలో a ధర్మవరాయణత మును, దేశసంరతుణాభి లాషను 

"రేశెత్సిం ee క్షతుఏీకుల నోర్యగల మహావీరు లగుటకు 
గాను సజలకు సై నికశిక్షణ మిప్పించిన చేశభ క్తు డీతడు, 

he 

1l 

తరువాత అచ్యుత చేనరాయల మనఃఫలకము మిద 
శ్రీకృష్ణ దేవరాయల ము ద్రవడినది. వట్టాభిషీ కుడైన వెను 
వెంటనే రాయలు కత్తిదూసి మహమ్మదీయ దండయా|త్రల 
నెదుర్కొననలసి వచ్చెను, అతేడు బహ్మనీసుల్తానగు మహ 
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మృదుశాహును నపామంతముగా నోడి- చినాడు, సా మాజ్య 
మును కలుబరిగె (గుల్బర్ల) వీవకులవజుకు వ్యాకింన స శేస్నాకు, 

ఇది యిట్లు జరుగుచుండగ నే ఉమ్మత్తూరు “వాళియ గాం 

తిరుగు వాటు నణచవలసి న చ్చె అతడు విమ సుసు బుద్ది 

బలముచే అందును కృృతక ళ్యుడా కాయెను,. కట్లు దొక్నీణ కర్ణా 
టకము నంశకు తెచ్చుకొన్న విమ ట గజపతుల యాద 

తము నుడువరాయలు యతి ఏచనలపీ వచ్చెను, ఉదయగిరి 

సమా క్రమణముతో నారంభమైన రాయల “కళింగ టే తే 

యాత్ర, కందుకూరు, అద్దంకి, సుకం జెల్ల ముకొండ, 

నాగాస్దనుని కొండు తండ శేతవాము ా ముప 

తీ దదుక్లములను సాందీనవజచుకొనుచు కొండవీటి! వేకు 

మ అకికష్టము ము మోన ఆదుగ్ష [ము నాకి ses 

కాక, వీరభద గజవతిని సమన జీనగాహముగను 
పట్టుకొనుట యెనది, తరువాత కృష్ణను దాటి బెజవాడ, 

కొండపల్లి, కంబము మెట్టు, ఓరుగల్లు, కందికొండ, నలగొండ, 

దేవరకొండ, రాచకొండ, శంకరగిరి, కనకగిర, మున్నగు 
దుగ్ణములను సాధించినాడా స. పిమ్మట జమ్మి 
లోయను తగుల బెట్టి సింహోది చేరుకొన్నా డ్యావభువు, అచ్చట 

వరాహా నరసింహనాంమి నారాధించుచు ఆజునెలలవజకు గజ 

వతి యుద్దమునకు వచ్చునేమోయని 'వేచియున్నాడు, అతడు 

రానందున పొట్నూరువద్ద జయ్యస్తంభమును నాటి విజయ 
నగరమునకు తరలినచ్చినాడు. 

"రెండవసారి మజుల కటకము. = దం తిపోగా (వతావ 

రద గజవతి పాజీపోయెను. రాయ _న్యములు కటకమును 
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గాల్సి వేసినవి, తుదకు చేయునది నేక గజవతి తన కూతును 

రాయలనారికిచ్చి పెండ్లి చేసీ సంధి చేసికొన్నాడు, అయిదు 

సంనత్సరముల కాలము. జరిగ్న ఈ కళింగ దండయా[ తా 

సందర్భమున నే | శ్ర్రికాషశము నందలి అంధ మధ్గువుథనుని అజ్ఞ 

చేశ రాయలవారు ఆము క్ష మాలణద కావ్యమును రచించి 

నారు, ఈ వీధముగా రాయవూరును, తిరున లేంలి (పాంతీపు 

కాటూరును, సింహళమునుగూడ [వభువు జయించి వారిచేత 

కన్నములు గొన్నాడు, రాయల సామంతుడు నాంతరంగీక్రుడు 
నగు పొన్న ంబలనాథలతొండమా నారు ఆనాడు సింహళ సభువు 

నుండి కన్నము శతేచ్చుచుండువాడు, అహో! అమేయ 
(పకావశాలిగదా ! రాజాధిరాజ రాజవర మేశంర మూరు 

రాయరగండ బిరుద వి భాజితుడు కృష్ణ బేవరాయలు | 

అచ్యుత 'చేనరాయల దృష్టిలో భువన విజయ సభాంగణ 
ముక్కనారి నాతొత్కరించినది అష్టదిగ్గజములు దర్శన 

మిచ్చినారు. వారాంధ తమిళ కర్ణాటక భామల కవులు, 
మను చరిత్ర కర్ర పెద్దన పెద్ద గచ్చెవ్నై నధివసించి. 

““నిరువహతిస్థలంబు రమ 

జ పియదూక్క కెచ్చియిచ్చు క 
వ్వరవిజె మాళ్ళకింపయిన 

భోజన ముయ్యెలమంచ 'మొవ్చుత 

న్సరయు రసజ్ఞ లూహ చెలి 

యంగల లేఖక పాఠకో త్తముల్ 
దొరకినగాక యూరక కృ 

తుల్ రచియింపు మటన్న శక్యమే, 
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అనుచున్నాడు, రాయలవారు మనుచరి త్ వ. నంగుకొని 

పెద్దన కాలికి గంజపెండెము దొడిగి ప ప్పరమేగ బోవునవ్వు: 
బోయలు వల్లకికొమ్బు నడ "చుండగా శాగుగూడచేయి వేసీ 

నాడాకొముమోద, ఓ కవితా కాస్నాభూజ్యలన్నీ | . ఎంత పూజ 
నీయనమ్మా ! 

క్ల 

చిన్నా దేవి యకరణపుకేవి నంది తిము నారుర్థకు ముక్కు. 

తిమ్మన యె "తేనెలూరు ముద్దువలుకులతో 'పారిజా తావహారణ 

కావ్యమును (వాసి ము ఆల వినిపించుచున్నా డః క 

“జలజాతానన వానవాది సురపూ 

జా భాజనంబై. తేన 

ర్చు లతాంతాయుధుం గన్న తం డిశిర మ 

చ్చో వామపొవంబునన్ 

దొలగం ద్రోచె లతాంగి యట్ల యగు నా 

థు ల్నేరము లేయం భే 

రలుకం జెందినయట్టి కాంత లుచిత 

వ్యాపారముల్ నేర్తురే 1? 

అను' పద్యమును 'బాడునన్చటికి రాయలమోములో ఒక వింత 

శాంతి తొంగిచూచినది. ఆత డింకొక సారి యావద్యమును 

చదివించుకొనినాడు. నాటినుండి రాయలవారి యంతఃపుర 

(వవర్తనములో మార్చు వచ్చినది. 
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కాళహ స్తే మాహాత్మ్యగానము వినబకుచున్నది, 

కః నృుతమత్నియెన యాం భకవి 

ధూర్జటి వల్కుల శేల గళ్ల నీ 

యతులిత మాధురీమహిమ +” 

అని రాయలవారు (వశ్నించుచున్నారు, 

మజొక శెనరో అసాధారణ కనితానిలాసి లేచి - 

“వ | 'తెలిని౯ భువనై కమోహనో 
దత సుకుమార వారవని 

తా జనతా ఘనకానహారి సం 

తత మధురాధరోదిత సు 

ధారన ధారల [గోలుటంజుమోా |: 

అని సమాధానము చెప్పీ రాయలనానంచాబ్లి నోలలాడీంచినాడు, 

శాపాన్యుగహ సమద్ధడూ ోచిదూపుడై న సాత్నాదు 
(దుడూ 'అయి ఈశాన్య సింహాసనము న్గివసించిన కందుకూరు 

రుదకవికాబోలు నాతడు! సరికొ_త్త పోకడలతో వ్యావహారిక 
భాహానమి (శముగా తాను [వాసిన శృంగార జనార్టనాష్ట్రక 

మును రాయలవారికి వినిపించుచున్నాడు. తన కతి ఏతిపా త్ర 

మగు నాయష్టకము నాన కిట |సభువు వినుచున్నాడు, 

“అన పెట్టిన రాక పోలిని ఆమెబో అటు మొన్ననూ 

పూని పిలువగ వీనకపోలిని పొంచి పోవుచు మొన్ననూ 
నేను జూడగ గడచిపోతివి నీటు చేసుక నిన్ననూ 
శకానిలేరా! కంనమర్షన | కందుకూరి జనార్షనా [09 
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“నిన్నరాతిరి చవికెలోవల సీవు చెలి ాకంటిరా | 

ఉన్న మార్గము లన్ని యను చ నొళకోతను సింహా ! 

విన్న మా తమె కాదురా నిను వలో గనుగొంటిరా | 

"కానిలేరా ! కంసమ్మాన ! |! కందుకూరి జనార్షనా | 1! 

8 | భో / 
ఒ త్రేరంబున మొలక కెంపులు వవి నెవ్య జె యుంచెరో' 

- 

బి Bm Kans pK pe) గుత్తమెన ప యవ వ్యా మెచ్చెకా 

చి త్తగించక శీరువారను చె క్క ₹వ్య చే షన ఆ ! 

కో శ్లిగోరుల; దడనుజమర్జన 1 కందుకూరు జనానా (15 

ఈ అష్టకమన్న అచ్యుత చెవరాయలనపూడ . ఎనలేని 
ఇ 

లో షా జో లీ 

వీత తరువాత నిరువ్వరు కన్న శకవ్రులు, ఒకో తమిశకవిగూడ 
సముచితాసనములమోద అయ్యల రాజు రామభ'ః దునితో “శాట్రు 

నమాసీనులై ఇ్రంకెందణో వి వివ్యత్క- _వలతో భువన 

విజయనభా మండవము సె నేత్రవర్యమైనది, 

వీమ్నుట ఒకనాటి శీల్చనదస్సు అచ్చుత రాయల మనో 

వేదిక శెక్కినది. దథ్నీణావథ శిల్సిలోకమంతేయు ఆ సభలో 
నిండియున్న ది, బంక ణాచార్యుడా శీల్సిగణములో నటీ తమధ్య 

ముననున్న చందునివలె వెలుగుచున్నాడు. అవ్బుడవ్వుడే 

నిరితములై న తాడివ తీ - నాగలాపురములంవలి కిలా ఎన్నత్య 

మునకు ముగ్గుడెన రాయలు ఆ నర్యళిల్చ విద్యారాశీ "కానాడు 

గజోత్సవము చేసి, రత్న హోఠమును బహూకరించుచున్నా డు, 

వలువురు శిల్చాభార్వులు అెంక శాచార్యుని శాస్త పరిజ్ఞాన 

మును, శిల్చనిర్మా “ఆదతుతను (వశంసించినారు, వెద్దనాదులు 
"లేం? 
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వవ్వ।వమాన మాలలతో అతనిసి కై సేసినారు, సభ్యుల హర్ష 
Hoe 

ఇ 

ధాగనములమధ్య రాయలవారు సింసోననమునుండి లేచి, మెంగ 
ల్స్ 

ణాచార్యుల వొ రవరి నిశ్వకర్శయని (వశంసించి అయనకు 
a] 

శరగగెలు, పదాం ఒరుదమ నిచ్చుచున్నా మని (వకటించి 
శ A ఖీ న. 

చేవెలుగు వెలుగులవలె మెజిసి పడుచున్న నవరత్న హారమును 
కంక భాచార్యుని మెకలో వేసి థ్ Son అన్నారు. 

అచ్యుత చేవరాయల నాన లకమున విజయనగర సామా 

నైభనశేఖ లొక్షటొక్టటిగా నిట్లు నుధురలాన్యము వెసీనవి, 

ఇట్టి మహాస్మామాజ్యమునకు నేడెట్టియిక్కంట్టులు సంపా ప్తము 
లైనవి, రాజకటుంబము అంతఈకేలహములకు _ నెలవై నది, 

అళియరామళాయల అండదండలు చూచుకొని మండలాఏి 

సతులు అవికేయులై |వవర్తించుచున్నారు. వఏనమయమున 
ఎవ్వడు కును చాటు చేయునో తెలియదు, నానా భాసాకోవిదు 

లగు వీద్యాంసులతోను, కవులతోను కళకళలాడు భువనవిజయ 
నభాంగణము వెలవెలపోన్చచున్నది, నాలుగుపెల సంఖ్యకు 
మిగిలియుంకు శిల్పికటుంబములు వేయి వజకు దిగజారినవి, 
కళలకు ఆదరణము నన్నగిల్లుచున్నది, కళానిర్మాతలు పొట్ట 
వట్టుకొని పోషకులకోనమై కట్టినగడవయెల్ల తిరుగ వలసివచ్చి 
నది, ఆహో ! శాలపురుషుని వభానమెంత  విచ్మిత్రము, ఇట్టి 

యాలొచనలతో నురియాడుచున్న _ వభువువద్ద కవ్వుడే 
గూఢ చారియొకడు నచ్చి “,వభూ | గుత్తిదుర్దాఫెవతి రాయల 
వారిమీద తిరుగు బాటు చేసి సైన్యముతో బయలు దేకివచ్చు 

చున్నా”డని వార్శనందించెను. రాయలవారా మాటల కలికి 

నడినారు, 

కా 
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నిన్నగాక మొన్ననే - కన చేవరాయల మరణానంత 
రము ఇస్త్నాయిల్ ఆడిల్శాహుచే నాకమించుకొనబడీన 

రాయచూరుదుక్షమును సా వ నచ్చుటయెనది, 

మటల వెనువెంటనే ఈకెకుగుచాటు, ౪ బ్బా! రాజ్నునిక(హాణ 

'మెంతకష్టము, ఇది యంతయు వేంకశుశ్యరసా ప తన 

భక్తునికి పెట్టు నీకుగా రాయలు భౌపిచివాడు, చేయునది లేక 

వై న్యాధివియగ చినకికునులుని = ue గు జి దున్గా ఫెపతిని 
శిక్రీంచుటకునలసిన సకలనన్నా హములు చేయి; es 

అచ్యుతరాయల సేనలకును గువప్మిదుష్న సేనానివహము 
నకును వారము నినములు తీ న్రమైన వోశాటములు సాగినవి, 

ఎట్ట శేలక్షు దున్గాధ్వతుడు లొంగిపోయి రాయలవారిని శరణు 

పేడ నాడు, TO ఒక ఒప్పందము కుదిరినది, గుస్తి 

విజయనగర స్నామాజ్యమున కెప్తుడును సాముత రాజ్యముగా 

నుండవలసిన బే, ssn న నను తిగుగుచాటు 
చేసినవో గు తిమండలేశ్యరుకు న మాట్టు తమువహీంచి 

వారితో స. సలుప శతతమ. (వతినంవత ఎరము 

సామాజ్యమునకు కట్టవలసిన కస్పమును నియమిత కాలమున 

Wh ఇతర రాజులవ ₹ని గుత్తి సామంత 

రాజము న్నాక్ర కమింవన చల పెట్టినచో స మాట్టు బోకము 

కల్పించుకొని వారి డించుటకు సదముళా కపట మును, 

దుగ్గాఫెనతి యీ కట్టడకు తప్పినయెకల ఆకనిని వెంటనే వద 

చు (తుని శే జెయు నవ శారము సాబూజ్యమున కుంసును. ఈ 

యొడంబడికతో రాయలమనస్సు కుదుటబడ్డది, రాజ్యమున 
కొంతవణుకు శాంతి నెలకొన్న క్లే యాతడు భాపించినాడు, 
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అచ్యుత దేవరాయలు గాఢ దైనభక్కి తాళ్సర్యములు 
XDA Me నునుష్యుల మనస్సులు మాబుటకును, 

రికికలిగిన ఉవద ద్రనములుపొవుటకును మానవయత్న మునకన్న 

చైవాన్నుగస సాము తమని ఆయన య్య ప్రాయము, ఇట్ల 

వత్త క స్రయత్నే మున కాయనవిముఖుడనికాదు, మానవ 

యు శే. శమువుటి వనియు, చె వానుకూల్యము పీ 
ks షై 

pret క 
ర్ట ష్య 
సం 

మనియు నమినవా శా 'నభువు, జనులలో కొందజుట్టు కాక 

72 నముమోనకే సర్భభాళమును చై చువారుందురు. మజీ 
ల బె 

ఫొంచజు పై నమును స NES ప కారమున శే, (ప్రాధాన్య 

మత్తుకు, “ఉద్యోగములో? బాటు చైవమునకును సమ, పాథా 

she స్యభానముగల క bs వరాయలు అనేక 

దేనకాక్నే.తములలో మహానై 6 ఒకర్యము లొనశ్చెను. కాళ 

హా స్ో మంగపాదును నష్టం చను. వ య. వేంక 

వై ఏక రాములు క. నాము, జ నం. ఆయన చేయించిన 

స e య తొడినతి చేవాలయ శిల్పసిర్నాణమున 
ఆయన ఇనలున్నవి, కంచి మొదలగు తమిళ దేశపు హలయ 

ముల: జ్. సిహాచలాదులందును ఈ రాజన్యుని (పోత్సా 

హమున వెలసిన గోపున.. మండవ వినవే శిల్పము 
లనంచములు, 

అచ్చుత జేవరాయలు పురుష శారమునే (వధానము 

నకొన్నచో స్నామాజ్య స్థీకగతు శెట్లుండెడివో చెప్పలేము, 
జేశములోసని కొందజు ఈయన భగివదడారాధనా దీనుడగుట 
చేతనే రాజ్యతర్యత్రము సటివ్ఫమగుట లేదని భావించువారును 'లేక 
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పోలేదు, సిక. మాలోచించిన.వో అష కాణమేశాదు, 

రాయకుటుంబముతోని కబూాడే రాజము వటికము శాకం 
ర్ట 6 

4 : అ సల 
డుటకు “హొతువు, రామరాజు అచు శనితో సంపూ ముగా 

చో a 

OF అద స రాటం ఇని fur, Ih : ట్, A WY సహక రించిన-డొ సిట్టిచిక్కు అనియు చా|మాజ్యమునక కల 

డివీకావు, 

పిరుములగాజు సై న్వాపనత్నము, కంద చే బుతు 

దశఖ్నీణబేశమున సంభవించిన తిరుసళా 
బంఫెంచియచ్చబ శాంత్ నలఖొ 

చూరు ముట్టడిలోను గుక్షిదున్గావె! 
నలకముసోదరులు మాపిన శర్య టైర్ 

స్త 

పెదలిరునులరాజు కొంతవజకు సౌమ్యుడని వవ్చవచ్చును, 
తమ్ముని యొద్ధత్యము, అన్నగారి సాముత ఇెంకునుకలసీ 

స్మామాజ్యమున సుఖ శాంతులు నెలకొల్పగలవని అచ్యుత 

రాయ లభ్మిపాయసడినాడు, అనసరమయినపహ్వకు రామశాజు 

సాయమునుగూడ అర్జింసవచ్చునని రాయలు వానమజుదులకు 

చెప్పెను, 

కృష్ణరాయల కుమారుని మృతీవలన రామరాజ తనతో 

సహశరించునని ఆ మహారాజు తలంపు, ఇన్నివిధముల దూర 

దృష్టితో నాలోచించిన రాయలు తాను తీర్ణయాత్రలు వాసి 
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నచ్చునజకును రాజ్యరతణ భారమును  వానమజదుల 

కప్పగించినాడు, క 

అచ్నుత చేసరాయల కీంకొక  యభ్నిపాయముగూడ 

తాను రాజై నప్పటినుండి కలను, కృష్ణరాయలు గూడ (థ్రీ) 

వేంక టేశ్వరన్యామికి వరమభక్తుడే, అతడు విష్ణుచి తీయ 
కావ్యారంభమును 'వేంకటభ _రృసోతములోనే చేసినాడు. అట్టి 
సరమభ క్ర శిఖామణియెన రాయలవారి మూర్తిని తత్త ల్నే 

లగు చిన్నా చేని - తిరువాలడేవుల మూర్తులను వంచలోవా 
ములతో నిర్మింవజేసి తిరువతిలో శ్రీ వేంకశేశుని నన్ని ధాన 
మున నిలుననలయును, ఈ కార్యము అచికకాలముననే చేసిన 
గాని ఆ (నభువునడ తాను కృతేజ్ఞ తిను నూక గాదు! వది 

సర్యులకు ఆవక్శమైన కార్యము కాగలదు, తిరువతి  చవాలయ 

ములలో ఫునర్ని ర్మాణాదులు శిల్చసంభరితముగా చేయింన 
వలసిన యవసరమునై తమున్న డి. కనుక అచ్యుత చేనరాయలు 
పల్నీ పుతులతోను సముచిత వరివారముతోను శ్రీ వేంక 
పేశ్యరస్వామి సన్ని ఫైకి వెంటనే వయనమై పోయినాడు, 

12 

అళియ రామురాయలకు ఆచు త చేవరాయలన్న చో 

బొత్సిగా నరివడదు, ఇందుకు కారణము లనేకములు, కృష్ణ 
రాయలు తనకూతురు తికుమలాంబను రామరాజున కీయదలంచి 
నవ్వుడు అప్పులతో సం పదించినాడు, అందజు అంగీకరించినారు, 

అచ్యుత బేవరాయలు మూత్రమామోదము నీయ లేదు, ఈయక 
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॥ g గ్ జ 
పోగా తన వానమజదులలో నొక్కు ఓ కైతువలసినవని శన 

వర్త సకం 

రాయల నాతడు కోరెను, కాని పీ" తాభిమానికమైన రాయలు 
వ్వ్, (తయన తన కూతురు న శానపచననుం. అర 

ర 
ఎక్ న 0 

రామరా జున క యిచ్చుట సంభసించికష అవ్చటి నుండియు 

'రామరాజునకు అచు త చేనరాయలన్న 'దే్యేవము. 
తే 

ఇట్టెస్టి జెభో అతకు తావ్యెమన న 
రామరాజ నిజ్వేషాన్ని కాజ్య వార మైనది, 

ag 

సే! 
bu ' 

ళో న! 

తని వవచ్చ్యుతుని చంయుదునాయసి భా. చాడు న. అ, 

ఖు 

* Wve Pa ఆత Ria టై a wy అచ్యు త చేవరాయ యం అకువపి్ దిగను వము జప సిపి ,. 
3 Cad వ్ / a గ్ 

శ పట జ జీ ఇ ఊక ను. "నా మ 

వదచుణుని శోయయునవాకొ కము. చాయా యును నేర పగి 
ల] Ca 

wo 

ఖో జీ త. శ ఖర, ఇన సడ జీవ 
నమహాడినపి,  పిజయనగిా ల. , మొప్వు) మున అచ్యుత ప 3 స 

న్ లో 

రాయల కున, రత నలుకుబడి రామరాహనకను గలదు. ఆతు 

తన రాజకీయ తెం| తముల నెల్ల నువయోగించి సలకము నోవరు 
లను రాజ్య కార్య నిక నాం మసి స్థలాంతేర రముల కంచెను, 

సామ్రూజ్యా ఫెవత్యమునకు తక కర wl కంె?ను 

ఆతని అన్నయకు (స్రీ; స యప కుమవూరుడగు నచా 

నీవరాయల శే యెక.నగా గలవని శెద్దలచే నామోదింవ 
చేసెను, ఇట్టి (వజా మోదమును నంపాదించి నచానీవరాయ 

లను వసింహో సనము నఎరోపీంవే వేసినాడు, స 

నదాశివరాయలకు తాను (వతీనిఫెగా నుండి అఫ కారమును 

ప3లామింవ మొదలిడెను, 

రామరాజు తొలుదొ_ల్త విజయనగరమున కీలక స్థానము 
లలో నున్న (వభుతో శద్యోగులను తీ తొలగించి ఆ తావులలో 
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తేన అనుయాయులను నియమించినాడు, తరువాత తేన కను 

కూలుకు కారనుకొన్న కొందజు నామంతులను మండలాధీశు 

లనుగూడ వదవిచ్యుతులను వెసి, ఆ తావులలో తన అను మాయు 

లను నిలిపినాడు, తన తము లీద్దజీలో వీరునులరాజును గ్వ త్రి 

దు “ను వేంకటాద్రి i కందనవోలునకును సామంతు 

లకు = కణము తన పినత్రం కులై_ న జివ రాజును, కొండరాజును 

కని దుగ్గాధివతుల కొనకినాడు. పెమ్మనాని లిమ్మునాయ 

గండికోటను, భూండే హానువున్స నాయకుని "అనంత 

పుకును అ ఏకతులనుగా చేసెను, ఏకిద్దణు రామరాయల 

కత తము పి స. పాలు తులైన మి శ్రరత్న ములు చెనుగొండ 

న డై స వకు పను ఆ పదవి నుండి a తనక్షు 

మిక్కీ re క్ర ఖ్రన్ఫవృనాయకు నక్కడ మండలాఫి 

పుని పనినాడు, కవన న్స నాయకుని ee స గ్మ్మప్ప 

నాయకుని విజయనగర కోశాధ్యక్షు నొ నర్చినాడు, 

యడ 

న 

రామరాయలు వివాహము కాకమునుపు గోలుకొండ 

కతుబ్ సాహి కొలువులో దండనాయకుడుగా నుండువాడు, 
అ కారణమున మహమ్మదీయలక్న చో ఆదరముకూడ అతనికి 

గలదు, బీజాప్పునము నేలుచుండీన ఇబహింఠదిల్ శాహు తన 
ఫూర్వు లనుసరించు షీయాద్ధర మును పీడ్లి సున్నీ సంప 

దాయమును స్వీకరించెను, ఈ సందర్భమున ఆతడు తన 

కొలువ్రలోనున్న మియాధరా వలంబులై న మహమ దీయులను 

గూడ ఉద్యోగములనుండి తీసినై చెను, రామరాజు వారిలో 
దాదాపు మూడు వేలమందిని తన కొలువులో కేర్పుకొనినాడు. 
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అచ్యు తబేవరాయలు. తిరువతికి సమోనమఘునంకన 

శికుచానూరున ౦వలి క్ల్వాణ Mo న 

వారి నంచలోహమూ ర్రిసి సిరి రిస వజేసివాకు. ఆశే చిన్నా చేని 
తిరువులా చేవుల మ హను శూర. విస బకేకినాకు, 

ఆమూ రులు చక్కని కీటములతోను పసం ళులతో న 

జో ఈ టో ఇ దీ శ కన ఇ ల eg సల్మా” wa” 

pel DPV స్ న టిబి క ముల నున ను సుంద ములు 
a 

cE 

A 

శయాగై నవి. కఈమూ_ సిర్మాణమన | ప్రథాన సూత 

ధాకు డైన క హాశిల్న : నపేణ స అన్నుత 
ప్రభవ గొవ్పగా సక (రించి అప్నగహములను ఎన తికునలి 
లోని (శ్రీవేంక శ్రుశ్ర (ర Ss శినురుగా నంస్థాపే పవ వేసినాడు, 

శ మువ్యురును |“ స్యామిక క చేతులు జోడించి నమహ్న కంచ 
రాసా En ల జో జ న్న టా! నిల సర నావం ఈ నమ స్తకార్శములును సా 

సయ గ ర U ఆవ్ స్రీ ద 
ఫలి. లో చేసికొని త్యీయాత్రలు ముగించుకొని అ ముత జేనరాయలు 

రాజధానికి ఏ చ్చ సీవాడు, రాయలవారు ఎక్చటిేః ఫపిన 

రాజధాని చేరుకొన్నను చై వసందర్శనము చేసికొనవిచే 

పాసాదములో నగుగు పెట్టను, ఆ నియమము ననునకించి 

| పభువు భగ వదర్చ న చిత్రమైన వేషమునో హజార రామన్యోమ్ 

తట నడుగు చె వెస్టైను, శామనాయల యేశ్చాటువలన 

అతని అనుచరులు అచ్యుత రాయలవారిని పట్టుకొని కారాగార 

బడ్డు న్ నర్చిరి, 

అప్పటికే రాజక యోద్యోగులు చెక్కు_రు రామరాయల 
వారి వతమువారయినందున అచ్యుత (వభువు మిన్న కుండ 

వలసివచ్చినది, bl మక మముగా రామరాజు తన య పాయ 

ముల చెల్లను నదాశివరాయల రాజీయముదతో శాసనముల 
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న. నామాష్యమును పొలింవబొచ్చివామ, రాజకుటుంబ 

ములో నువృపిల్లిన ఈ అనై కమత్యము అలజడీ కారణముగా 

ద్రనిక దేశపు అభుకవాయకులు, నాముతులు ఉమ్మత్తూరు 
పాళీయగాం,డు నుజల  తికుగువాటుచేసిర, అచ్యుత దేవ 
రాయబు బర్దుకకుటు సదాశివ చేవరాయ రామరాయల 

పాలనలుకూడ "వారి. తిరుగుబాటును హిత్రువే, అగ్నుత 

డజేవూయయు వూ? శ కాజ దహితను పెండ్లాడి బాంధన్యము 

నెవిపీయున్నంనున అ హాండ్య రాజు, త వృంధునర్ణము గూడ 

రానుశాయ, సచాోవరాయల నని వట్టనల మునని పూసిరి, 

నారు శన్సములు కట్టుబలేదు. బొక్కనము వెండి బంగారము 

లతో సించారచాయెను, అయినను నామనరాజు అధైర్గనడ 

లేము. అనకు పౌరుష వతావములు మూ ర్రికట్టిన సాహసి 
గదా, గు, కువనవోలు, అవవేని, అనుతపురము, వెను 
గండ మున్నగు దుర్లములనుండి కూడ థధననాహాయ్యము 
వచేషాను నేచ్చాట్టను చేసికొన్నాడు, ఇట్లు నలసిన యేశ్చా 

ట్లర్నియు. వెసి. వీణ దేశపు తిరుకు చాట్ల నణంచుటకు తగు 
మ ములో శామవాజు బయలు చేతీపోయెను, పోన్టననూడు 
శిమ్మున్ననాయకునికి తమ శెవ్వు డెత ధశయుకావలసీన నంత 
ధనమును కోకమునుండి తీసి వంపునుండనలయునని ఆజా 
వీంచను, న్ 

అచ్యుత చేవరాయలు సదచ్యుతి నందినవ్చటి నుండియు 
సామాజ్యమున నేమి, విజయనగరమువనేమి జరిగిన మార్పులు 
అనంఖ్యాకములు, బొక్కసములోని ని శ్రమంతయు దఠ్నీణ 
దిగి జయమ్యూ [త్ర శే వ్యయమై పోవుచున్నది, సగరములోని 
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కళాసంస్థలు ప రావలసిన 'వన్నము రానందున 
న 

శీణింవకొచ్చినవి. ఈ ఈచెబ్బ వెలనంఖ్వలో విదా డ్యాద్టులను, నందల 
అ లఖి 

న రబ ర్లు గలను ఫోపిం' నుచున్న కల్పి బా ముక ము 
ఫా 

నకు గాఢముగా క్లకలినడి, ౫పకలపు తలుపులు మూయ 
అలో 

వలసిన గజి వట్టినవన్నను అనవ్యయ- సు, నవాానంత ప్రకా ల REN 

సంస్థలు కొన్నిమా! తము అడి జవనావనన సిక 

సైట్లో నడువబడు- చున్నవి, నంత మా ద. స్ట్ నాటు వీ చెం 

సంస్థ అనలే వనిచేయుట శేదు, శీవనాథాళవ లు వేని గుకువు 

లెన్నాళ్ళని ఉచితముగా పేదా దానము చేయగలకు ? కవ 

రాయలనాకు మహో నై భవము ననుభ్లసించిన యూ శంకలు 

న... య అవాననను  ఫొంసినటజే 

నిలుపు యిం కొన్న పి ॥ 

సచాశివరాయలవానకు న; జని స ఫిప్టించిన 

పిదవ నాలుగ. "దేండ్రలో అంతయు శాౌబుమాజై నది, జః 

వ్య త్యానమునకు, పానము ! ఆ ధర్మ (వభువు వ 

ఆయనచుట్టు వెలసిన (గవాములు, “రామ శాయల అఫ3 కొర 

వాంఛ, “కదనుయాయుల ఆసుర న్యభావము - మున్నగునవి 

కారణములు, నదాశినరాయలు ఈ సామాజ్యాధి వత్యమును 

తాను కోరుకొననేలేదు, రామరాజు బలవంతముననే తాను 

రాజయినౌడు, _ ఆతనియిష్టమును బట్టియే అన్నియు జరుగ 

వలయును, 

నాట్యవిద్యా సంస్థ మూలబడుటతో కుప్పాయమ్మను 
నిరుత్సాహ మూవరించినది, దానికి తోడు బేళశమున దుండ 
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గండ (నాబల్య మెక్కువై పోయినది, | తాగిననిళ్ళను కూడ 

కడుపుతో నిముకనిచ్చునట్టుగ లేరు అఫికారులు, బయటికి 
ర క్కీం౦చి యితరుల కిమ్ననునట్టున్నారు. ఈ దిగులుతో ఆమె 

మంచమువట్టినది, 

కప్పాయక్నుకు వద్నిని పూసిన దీక్ష దుర్భట మైనదని 
సెలీయును, ఎనో షో “వకుల మజల నుజల మంవలించిమూచినది, 

సి లాభము శేకపోయినది. ఆపిల్ల తన వట్టుదలను వీడ 
నన్నది, ఒకనా జెననో బై రాగి వచ్చి చుట్టువక్కల యిండ్ల 
యందున్న వాకి చేతులలోని శేఖలనుబట్టి రాబోవు శుభా 
కుగ్గములను చెప్పుచున్నాడు కొందటీ శరీరరోగములు, 

ససానసికవ్యానులు కుదుకుటకు యం, త్రములను, తాయక్తులను 

కట్టు చున్నాడు, కొన్ని రకముల మూలికల నాతకు తాయెత్తు 
లతో చెట్టి యిచ్చును, అవి అత్యమ్భుత ముగా వని చేయును, 

వనిమూట మెఖ్లున్నను, ఆతడు చెవ్వుచున్న భూత కాలిక 

నృత్తాంతము లన్నియు నిజములే యగుచున్నవి, భూతము 
యథార్థ మగుచున్న ప్పుడు భనితన్నము మాత మెందుకు 

సత్యము Crp [వటి లాతని నెొటబడి చేతులు చూపించు 
SO ర నయనా క a “ro 

fg త విడుచున్నారు, ఇట్టి న్యక్రులను సాహో ద్దైనత 

ములుగాఖాడ భారతచేశము భావించును గదా! ఎంత 

గొవ్చవారై నను, _ పురుష వ్రయత్న ముమోద గట్టినమ్మక 

మున్నవారై నను చాటుగనో, మాటుగనో ఇట్టివారినలన తమ 
భవివ్యమును తెలిసికొన నుత్సహించు చుందురు, రాజకీయుల 

కిట్టి పిచ్చి మజీ యెక్కువ, 
ర 
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వ వది మన్ ఆబై రానక్ చూపించి 

నది, అత డామె హ _స్టశేఖల శంతయో me 

Shes పద్దిని జన్నవృ త్తాంతె ముక_డ బయట వడునో 

యని “మా అమ్మాయినిగూర్చి జకిగవోయిన సంగతులు 

చెన్న వలదు, భబిమ్య క్కాలమున నా నామెస కలు ఫలము 

లను చెప్పిన వాలు,” నని బై రాగీసి కవన 

అత డామె విద్యా చాతుర్యము; నుగూర్చి యున్న 

దున్నట్లు చెప్పినాడు. ఆమె జీవిత “వశమపావమున కొన్ని 

కడగండ్ల | ద్యితీయ పాద య. సుఖానహము 
కాగలదని యాతడు జోన్నము వె స చెను, ఇంకను న ముగ 

ఆలోచించి సునిశిత శేఖాపకీలన జన, రె న క జ 

మండలాదీకుని భార ర్య శాగలవని మా మ వచించెను, 

ఈ మాటలు వప్త్పసనికని కుప్పాయమ్మక కును ఆశ్చర్యము స! 

వించినని, కుపా; సయమ్మ “మేము నోగమువా రము, మాలో 

పెండ్రిండ్లు లేవు. ఇట్టి స్థితిలో నాకిల్ల ఒక మండలాథీశునికి 
భార్య యెట్లు కాగల? 'దని సన్న్యాసి నడిగినది, అత డా 

విషయము లన్నియు మ మ్మడుగవలదు, మాకు తోచిన 'బేదో 
ఛెక్సీనాము, నమ్మిన నమ్బుడు, లేవన్న చేదు. అని యాగ 

హించి తనదాశిని బోయెను, 

శె 

కుప్పాయమ్మ కీ సంగతి నిజమగు నేనో యను సమ్మ 
కము కొలదిగా నేర్పడిన న్స పద్నిని కిది యంతయి అయోమయ 

మనిసీంచినడి, తొ నొక భోగపుపిల్ల, తన్నేమి ? ఒకమండలా 
ధీశుడు శెట్టవట్టు "కేమి? సమాజ మిట్టి వరివర్సనమున 
కనువై న స్థితిలో లేదు, కానిమ్ము. వేచి చూత మని వదిని 
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» 
లో 

తెనయ, సర(విద్యా కుశల ఒక మండలాధిశ్యరునికి భార్య 

యగుటకన్న తన కింక శావలసిన దేమి? పాన మలనా డా 

సన్నాసి తాను హేళన చేసినది, చేశ్షల కేమి, పెండ్లి ండ్లేమి, 

అని వరిహసిచినది, కాని నేడు ఏఏ విధానమెతగా అనుకూ 

లించుచున్న ది, కప్పాయమ్మ సంశోవము పట్టజాలక వదినికి 
కృవ్ణ భావ? యభిపాయము నెజ్గించి ఆతసని మెడ్డాడి నుంవ 

సలప్స దనియు, అట్లయిన చెండ్లీ చేసికొన వలయుననెడి నీ 

nf క్ట శ } b న్ శి సంక్ లమ: గూ csr చెప్పినది 

కాని వద్భిని! కస్పాయమ్మ మాట నచ్చ లేమ, అమెకు 
నృష్టవృవాయకుని నన ర్హనము పూ్తిగా తెలియును. “అత 
డు త్తే . అాసుబోతు, ,క్ర్రీలోలుకు. మోనములకు పుట్టి నిల్ల 

యిన స్వార్థినరుడు, ఇప్పటికే అతనికి ఒకరిద్దబు భార్యలు, 
ఒకర్ని అుంపుషుక కోలు నున్నారట, అతడు వారి నెన్నోరీతుల 

చాశెంచుచుంకునట,  కట్టివానినా తాను నివాహమాడుట, 
అతడు తన్ను ంపుడుక తెగా చేసికొనుట కే మొవట తలంచినాడు 

గదా, అవదకము పొజనందున వెండ్దాదుదునని బృవ్వుడీ 
(గొ త్తయెక్యు వేసినాడు, అంతియే కాని; వీవాహ నవసనమిోది 

గౌరవము చేత కాదు, ఇట్లాలోచి:చుకొని “బహునత్నీ కకగు 
వానిని నేను చెండ్లాడనమ్మా !” యని పద్మిని - తల్లికి చెప్పి 
నది, కప్పాయమ్మ ఎన్నో రీతుల పద్దినికి నచ్చ జెప్పజూచినది, 
కాని లాభము కలుగలేదు, 

కడకు క్షప్పాయమ్ము కూతునుబుజ్జగించుచు ఇట్లన్న ది: 

రజ 

“స్వీ సిరి శా మోకాలొడ్డుచున్నావు, అసలు మన 
బోగము వాం్యడను వెంద్దాడుటకు సద్ధవడువా రెవ్యరు ! ఏదో 
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సీయదృష్టము వండి భగవంతుడు కృష్ణసూవతి కీ బుద్ది పుటించి 
వ "అకడెనో సాహనముచేని సిన్ను ఇంళ్తాడ స్ 

యించుకొన్నాడ, నీకేమో అందు కంనికది చుట కేన. 

బాగుగా నాలోచంచుకొనుము, ఏవ చిన్న పల్లవ, వ్రకు 
ఇల్ అక క శ Wie అ! సీబుద్ది వికసింవబేము,. జీవితములోని కష్టనిష్టుకతలు.. సికిన్పుడే 
వ్ర 

్గ / టా బధ లగి క... అజ బాదం నా యగముకావు. సమ ES సంస క 
థి » tpg) ve 

జోయిగా Mas Wd re జా అధ వహి నని దూల నాద స గ 
యిగా నుదడనచుును, వక వమా వటది క వనాని ల 

వ రు 
జ ళో w wy Hf mn వారి [పావశముక్చది, కతడింకెంపో యన్నది కంవనమయును, 

జ 1 
+ | (| ధ్ 39 మా చిన్నా రితల్లి యా ' నామాట సినుము.” పి యిక 

wy 

“అమ్మా ! స ఇవు వెంబ్లాప్ | హోత్సహించుచున్నం 
య a 

దుకు సంతోవము, కాని నే నెట్టి స్థికిలోను కృష్ణవ్చ నాయని 
ఢి 

వీవాహమాడను, విఫియనుకూలించి యవృష్టము కలసివచ్చు 

నెడల ఏిరభ', (ద్రవ్చను పెండ్డాముదును, అతసిక వక ఫా 

హృదయమును నమర్చిం చుకొనియున్నాను. ఒక వశమున ఆతడు 

నన్ను వరింవ నిష్టవడనిచో (బహ ఇచారిణిగానే కాలము 

పున్తును, ఇది ముమ్మాటిని నా ఆత గన. (యము, నా మనో ఛిష్ట 

మును నా యోగ శేమనులకై వరితవీంచు కన్న తల్లికి నివేదింవక 
యెట్లుందును,. ఇది యందరాని కోర్కె యే కావచ్యును, 

అయినను నాఅంతః| వబోధమునకు భిన్నముగా జరుగ వీలులేదు.” 

పది ని మాటలు కుప్పాయమ్ముకు ప భాంతి కలిగించినవి, 

ఆమె యిట్లన్న ది : 

లేని 
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“శల్ఫీ! విరుపల్ణమండలాధినతి వదవి యూడినదని నీకు 
“తెలియదా 1 అట్టి కుటుంబములో వ వేశించి వీ చేమి బాము 

ఫొనియెదవు, అ వీరభదవ్పకును నీకును వయస్సులో గూడ 
తేడా లేడే, కనుక కృష్ణవ్పను వరించుకే మంచిదని నాకు 
నోేచుచున్న స్, ఎందుకోగాని ఏరభదప్ప నిన్ను సెండ్లాడునని 

నాకు నమ్మకముగా లేకు” 

ఎంత చెప్పినను సద్మిని తల్లి మాట నిననేలేదు. తుదకు 
కుప్పాయమ్మ "కా, (నము కలీగియన్నది : 

“నీవ నీ భవితన్వమును పాడునేసికొనుచున్నా వృ, 
ఆ నన్నా [స జో న్వము వండబోవునవ్చటికి సీ క్షీ దుర్చుద్ధి యేల 

పుటు మన్న దో కేలీయకున్న ది 

ళ్ 
న! 

# 

A 

కావలసీన చే, నిస్నింత దానిని చేసిన నాకే యెదురుతిరుగు 

చున్నావు. సీ కర్మము నిననుభవింపుము.. 

స సిన్నెన్యకును వెండ్రాడడు,. నీ (బతుకు బుగ్గిపాలు 
ఖా కే 

అని యామె వెంటనే “తన కూతురు బహువక్నీ కుని 
చెండ్లీయాడుట కీష్టవకుట లేదనియు, ఇష్టములేని పెండ్లి సుఖా 

దనియు, ఎన్నోరీతుల నచ్చ జెవ్చుచు సవినయముగా 
కృవ్నన్నకు న్రరృభూనమఃనినది, 

కాని ఆ కాముకున కది నచ్చునా 1! తాను బహువత్నీ కు 

డయినందున తన్నా మె పెండ్లి యాడ నంగీకరింవకున్న దనుమాట 
కృష్ణప్పక మిక్కిలియు నహింవరాని దై.నది, “ఈమె నకవత్నీ 
(వతునకు భారం కావలయునను నాశగూడ పెట్టుకొన్న దా + 
కాసిమ్ము, భూతము.” అని యాతడు వద్మిని తన్ను 'వెండ్రాడ 

we 

er Ee a లె 
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కున్న వో రాగల యావదల నెదుక్కొనుటకు సిద్ధవడవలసేనదని 

హెచ్చరించుచు పప్పాచమ్మన కబుకంచెను, 

కృష్ణప్ప నాయకుని చెవరింపు తల్గీపూతు కప భయ 

హేత్రునై న Mody రం జారు నగా వ. జినుటు చేదు, ని వయని 

ఫోవ్టటలేదు. కృష్ణవృనుండి ఏ తణమున ఎట్టి కీడు మూడునో 
యని వా రుద్విగ్నై. యున్నా రు. 

కృష్ణప్ప గాక Ms న తట్టినది, “ఆస్థాన రాజన ర్తకి 

పదని ఎంతో గారనముతో కూడిన నట్టిన ఆ వవవియం దున్న 
వారికి (వభుత్యరతణాదు లుంకును, 6 సెనుకుగాని యిష్టము 

వచ్చును మాటాకుట కూని పము నచ్చినట్లు చేయుబకు 

గాని ఏిలుంకదు. కావున ముందుగా  వవపినుండి తొలగిన 

వలయును, అవ్వు శామె సామాన్య వేళ్ళు శేదా దేనదాసి 

మాత్రమే యగును, అప్పుడు తన మాటలు సాగింవకొనుటకు 

ఏలుండును,” ఇ్షట్లు నన్నాగము వన్ని ఈ డమ ప నో శాయసవితో 

గూడ గలసీ నూలోచించి త 'ననమయమున సచాకివరాయలతో 

సిట్లు రా. 

వృన్స : మహారాజా | నాజ్యన్యవహారము లేమియు బాగుగా 
శీ 

లేవ, Ee కొత్తగా వ నమ్మ ట 

శ్ 
తో ఇ 

Ww mr 

యెనది, నచ్చీరాకముందే దషీణ దేశము తి కగుచొటు 
చేసినది, అశియనళామ రాజులనాకు ఆ తీకుగు నాట 

నణంన వేగినారు, అవసర మైనప్పు డెల్ల బొక। ws 

రొక్కము నంపుచుండ సలయునని కోళాఫ్రవతి కొజ్జ 
యిచ్చినాడు, కోశాపవకి యేమి చేయును + చాకు 

Ln 
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నోట నాలుక లేనివాడు, ఉన్న౦తవజకు రొక్క-మును' 

బంపుచునేయున్నా డు, నిరువల పాలనములో క్రేన్గప్ప్ర 

టాదాయము సదనియోగమైనట్టు లేదు, ఆతడు 
ప్రభుత్వధనముతో శేపానీలో చేవాలయములు గట్టి 
అందు దివ్వలిల్పముల వెలయించుచున్న ట్లు కెలియు 

చున్న ది, అందుకు మన శిల్బవిదా గురుకుల స్థపతులు 

తోడ్చడుచున్నారు, ఏది యెట్లయినను యుద్దమునకు 
[ద్రవ్యమును బంవక తన్నదు, యుద్ధములో గెలిచిన నే. 

మనకు [వభుతాాదాయను. పెరుగ గలదు, లేకున్న 

కోశము శ్వీశీంచును గదా, ఇట్టి స్థితిలో మనము కొన్ని 
ఖర్చులను దగ్గించుకొను టవసరమే'మో యని నాకును 
తమ్మునికిని తోచుచున్నది, అనై 'దేవరవారి యిష్టము. 

నదాగివ ; పెను, మిరు చెప్పినట్లు రామరాయలకు ఏ త్ర 

మంవకున్న యుద్ధమున వరాజయము వాటి నచ్చును. 

నగరములోని యుద్యోగ: లకు జీతబ తము లీయక తప్పదు 
కదా! ఇట్టి స్థితిలో ఏ ఖర్చులు తగ్గించుకొన వగననో 

అలోచింపుడు, 

క్ట వ్లప్స | కొన్ని వినోద వ్యయములను ప్రభుత్యము తగ్గింవ 

నచ్చును, నారన్యత విద్యానంస్థల నట్లుంచి, లీల్చము, 

వాస్తును నంగీతమ్సు నాట్యము, మున్నగు వినోదకళా 
సంస్థలను నే న్నా ళ్ళవజకు కట్టి వేసిన బాసండు నేమో, 
(వభువు లాలోచింవ గోరెద, వీనిని వొన్నాళ్ళపాటు 
నిలిపి వేసిన మనకు మాసమునకు ఇరునది'వేల వరహా 
లై నను మిగుల గలను, 



“ar a 
9) (3) పంతము, 

కృవ్వస్స: వధువులు చి త్తగించు వెడల క్రంకొక్క_ యుచ్తేశ్యము 

గూడ నా కున్నది. మన మెబ్టును నాట్యక శానంస్థను 

రద్దు న న. ఆన్థానన రాశితో మాత 

మేమి యక్క_జ ? చేశ మల్ల కథోలముగా శున్నప్పుకు 

రాజుగారు రాజనర్త భక్ కత ఏినోదించుచు. చేలకెలడి 

a _త్తమును తాలు చవేయుచున్నా కని RE టం కు 

శేమో యనియు నాకు భయముగా నున్నదె, తాముట్టి 

నింద నందుట భ్భతు nr మేము నహీంస లేనట్టిది, 

ఇంకొక విశేవము. వద్నినీటేవి అ చ్యుతరాయల 

వారి కిష్టురాలు, అళీయరామశాయలవాకు అచ్చుత 

-చేవరాయల కిష్ట లెన వారి నంవజిని తొలగిం చుచునే 

-జేవరవారి కీ కీ సామాజ్యమును గట్టి పెట్టినారు. రాజ 
వ్యవహారములు చక్క-బడ్డపిదవ మున మీంకొక నర్తకి 

నెన్ను కొనవచ్చును, దేశమున నట్టునరాం|డకు కొజుత 

చేదు గడా, 

(వభువున కీ యాలోచనమును నముచితమని యే తోచినది, 
చేశ మువదవము నెదుర్కొననలసి వచ్చినవ్వుడు రాజు వినోద 
వరాయణు డగుట (వజలు మన్నింవని విషయము గడా. ఆతడు 

కృష్ట కుతంతము నూహింవ తేక మోదుమిక్కి-లి వాని బుద్ధి 
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చై.భనమునకు | ప్రభుభ క్వికి లోలోన మెచ్చుకొనుచు యోగ్యు 
డైన హీతచఛింతకుడు లభించి నాడనుకొని యిట్లన్నాడు, 

జ దాగిన ; మా యూహ నముచితముగానే యున్నది, "కొని 

పాన మాము స్రీ గదా. ఈనదవి లేనిచో ఆమెకు 
జీవనాధార మేముండును ' 

నృృవ్లవ్ప : ఆమె వేశ్య గదా |వభూ ! ఆమె కీ వదని గౌరవ 
"మునకు మాత్రమే, వేశ్యలు కులవృ త్తిచే నెంత యైనను 

సంపాదించి మహాభోగ ము లనుభనింనజాలుదురు, (వభు 

వలకు తెలియసి'దేమి * అందును ఆమె |క్రిలోకసుందరి! 
పుకుసాకక్టి గ్ర మం త్రవిద్య | 

నదాళ్న : నే కొనిండు. 

అసి |వభువు అంగీకారసూచకముగా తల యూెను. 
కస్థన్ప తిమ్మవ్ప నాయకు లిఠున్సరు తమ యెత్తు పాటినందుకు 
నంతోషీంచికి, కళాసంస్థల శేనాడో ధన మిచ్చుట నిలిచి 
పోయినది. ఇష్పూడు కృష్టవ్చ చేసినవని దానికి రాజాజ్ఞ ను 
సంపాదించుట మాత్రమే, 

నదిని కృష్ణభూనతిని వివాహమాడ తిరస్క_రించినవ్పటి 
నుండియు కుప్పాం ఏమ్మ దేహవ్యావ్రయు, మనోవ్యాఫియు 
సానాటికి బలము లగుచున్న వి. అమె శలా వశిష్ట యెనది, 
తన మరణానంతరము వద్మినీదేవి స్టితి యేమగునో ఆమె కెవ 
రును రతకోలు లేరు. ఉన్న వెల్లను ఆమెకు తా నిచ్చిన విదా 
విశేషములును, జన్నుతః సంక్రమించిన గుణములు మాత్రమే, 
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ఇంకొక్కటి స్వచ్చమైన శీలము, ఎన్నో అకకములను పాప 
వగ. జ్ 

నామె దీ పూని యున్నది, ఈ లోకము నానిని నాగ 

నిచ్చునా 1 ఈ కిచ్చిషిల్ల ఎజీగ మెక. కంబకాలా మును 
మార్గమున కాలు పెట్టినది. అమె వత మసిథారా వరము, 
p ॥ న్యూ 3 

ww bp Ca 

౧ em 
1 

గి Tr టలు meng cd —__ oy జలు | ర ww మొ జ్య శ అకాల 

టీ లీల WCE గ ads » స్తీ egies న 7 వ ౫ ఇ క. 

' ళ్ 

గనవా | las క వ అద గ్ జప ™ or జు ఇళ షీ వ పమ ము న మొవర భభ కట ానిపలు వపు 
షు pos i 

=. "a } Pn WR Ww 

ఉ|గనరసింహాసాంమో ! వాచెక్తను కన ంకకుకి కాప్రా! 
a యీ క్ష m3 ఇ ర 

WW అధ ఆ Run WE జ క. ర్ టల క్ని సలి 
కంస! 9 Danes ర ఈ TT? షన rrr చనల Mea 

ర % el స 
= సాయ యు అభ CATT సజ టో క YE ముజడటుకొనుచుండులొవల, అవాన నాజి వర దవంణునుండి 

స్తై స — 
4 

జండు 9 కా Ra ఆడు ఇద పటల నో భ్ త = పది ఎదినిని తె లగంచివావును ఆజాస డను ప చటుకు 
న ఇ 

భం. ౯ జ లట ఇ కమ ల 
OUNCE SDT TE నన TT వాం 

జ Ad జో ల 
గ జ టూ 

వా క బువా ఆద జు అ క మ ఆఫ ల ఇట వా న 
స్ట ములు sn ర్న నత రచి les హమ wg కసం a పీ 

పనా. లు 

నన్ని వద్నినీబేవి యిన్వ డొంటకిక కే: నవవితేవి సడ ఇమె 
నవ్వ కేమీ చేసినను వేయవచ ను, అమె అ మ్యుత చేవరాయల 
కాదరపాత్రురా అయినందున నివ్పటి ప్రభుత్థమున నా మాకు 

స్థానము లేదు. వసమయమునం బేని క్ప్ణవ్ప్చ నాయకు డామెను 
చెజబట్టవచ్చును. ఇట్టి నిషమఘట్టములో అము నాదరించునా 

శెవ్యరు ? ఆపిల్ల సెల్లు విలపించినడి, ఎంత యిడ్చినను అమెకు 

ఉపాయము తోచలేదు. తన కీంతవజకును భృత్యులుగానున్న 
వారువై తము ఆమెను వీడి మజుల రాజోద్యోగములు సంపా 
దింన తహతహ లాకుచున్నారు. ఆమెను నదుపు నృ త్తికి దిగ 
వలసినదని సలహాలిచ్చువాశేగాని, ఆమె శీలమును సంరశ్షీంచు 
కొను నుపోయము చెపవ్ప్వువారు లేరు. ఆమె మనొ నేత్రమునకు 
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హఠాత్శుగా ఏరభ!దస్ప దర్శనమిచ్చినాడు. ధర ] మూ ర్తియగు 
విరువల్ణ సామౌత్క_రి చి రాడు. ఆ రెండు వెలుగులు అగవడుట శే 
జ వీళ్ల ల అమె కొక (ప్ర ేవవారకినట్లయినది, అప్పటి 

కన్పడే ఆమె లేపానీ.! సయాణమై పమ సద్ 
= 

14 
వానలు కురిసి కుకిసి చెను కాడినని, చెజువులు దొరు 

వులు సిండిపోయినవి, శే త్రములు సస్య ములబో కళకళలాడు 

చున్నవి, శారద ర్యాత్రులు చందికాధవళములై సజ్జనుల 

యశస్సుల es ఆశంయుజ పూర్ణిమాచందుకు 

మింటఫోలువుదీటీ లేపానీలోని కూరా దిమాది ఏరేశ రాలయ 
శిల్సా NEES తిలుంచుచున్నా డు, 

వెన్నెలరా | తుులో స్థవతి కుటుంబమును, తక్కిన శిల్పు 

లును ఫార్మా ది చతీయనై సమావేశమై ఆయా విషయము 

లను మాటాకకొనుచుందుకు. ఈ సందర్శమున వీరునళ్లి 

ఏరళ్ణాలును సకటుంబముగా నచ్చటికి విచ్చేసి వాల్టొనుటయు 

కలదు, క కన్న వృవచ్చునని చేట చెప్పనక్క_జ లేదు. పురుషో త్త త్తమ 
స్థ ట్ర్ నా పే కిల్పనంబంధులు, తా _త్వీకములు 

నగు విషయములను వారి కువన్నసించు? చుండును, వాని 
నాలించుటకు (గామళ్టులును అప్పుడప్పుడు వచ్చుచుందురు, 

స్థపతిభార్య వీరాంబ సెందోట రాజ కుటుంబమున 
బుట్టినట్టిది ఆమె మార్కండేయ (వభునకు రెండు తరములు 
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Ps శేదార విభుని కూతురు. కాజపటు-ము:లోని 
కరనా! - Tu జ 3 గ "జె నందున గాబోలు అమక్షు కళలు, పనలు శాసగా నట్టు 

3 లే! 
లా ర Pe కనతో ఇంకు వి ల... అనన య వజనసి, ష్ న రమ. ఒర స్టాగను మ AD 

I WKN wn + రంపపు 9 న జ అను వంమరమణయముగా బొములను సయ౫లపు, వానిని 

ఇ కట నలురం ంగసలశ్రోే సుందరము లొనర్భగలదు, పిరాంబభోని ఈ 

చిత్రవిద్య లీ! గూడ నం కమించినది. ట్ చిన్న కటి 

నుండియు నే en గోడంమిాదను వవేవో బొమ్మలను 

గీయుచునేయుంజెడిది, ఆమెకున్న చిత్రకళా కసా మును 
స ర్రించిన తలిదండ్రులు ఆమె కాయా చిత లశ్షణములను 

బోధించుచు దానికి (వోది కూ ర్చెడునారు, 

నాడు లీ లిల్వములోని లశీణముజై న 

2౫ హముల గ గూర్చి చెవ్వుశని తం డిని కోరినది, 

తక్కిన శిల్చవి ద్యార్థ రులును heen పలక చినారు, 

పురుషో త్తమ సవల 'శక్వుటకున క్రమించినాడు. 

శిల్బశా స్త్ర స ములో (వతిమాలవణము ముఖ్యమైనది, 

అలయముకందు ప్రధానముగా ఆరాధింవబశునది డ్రై | వతిమయే 

గావున, అది సౌందర్య సర్వన్యముగను, భావ క వూక ముగను 
ఉండవలయును, మూలవీరాణూ | నలతణము, సువర్యో 

పేతముకానిచో, అది ఉపాసకుల దృష్టి నాకర్టించి వారి మనో 

య. తీర్చజా లదు, ఒక్కొక్క సుంవర్ఫ్పురున ఏ "a 

స్రీనిగాని చూచినప్పుడు మన దృష్టి అనుక కండ నే 

నెట్టు వడునో, అశ్లే సుందరమగు చేవకామూ ని గాంచి, 
నవ్వుడును మన బుద్ధి తద్దర్శనా రాధనములశై_ పరువె_క్టీ ఆ వను 
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లొనర్చి ధన్యము కానలయును, అందుశే శివ విస్ణ్యాది పురుష 
వతిమలు కాస్త లనే సరసం ఈది (స గ్ర్రైమూార్తు రులుగాని నలతుణ 

మగు నంత ర్చాహ్య సౌందర్యమునకు నివానభూనులై . యుండ 

వలయునని శాస్త్రమును సంప్రదాయమును చెప్పుచున్న వి, 

చేవ మనుషాది భీదములతో న నుండు స్రీ పురుషులలో 

గాసి, తిర్యక్కులగు సకువత్యూదులలోగాని ఏయే యంగము 

"లెం కెంత (నమాణములో నుండవలయునో, అంతంత (వమాణ 

ములో నవి యున్న వ పడే అందచందములకు నెలవ్రులై అపి 

[వకాశింవగలవు, కలకు దగిన శరీరము; శరీరమునకు దగిన 

చేతులు, కాళ్ళు సొట్ట మొదలగు నంగములు ఆయంగము 
లకు దగిన వేళ్ళు మొదలగు నుపాంగములు, అశ్లు ముఖ 

— దగిన ముక్కు, చెన్రలు, య ెదన్రలు, 

గడ్డము, చెక్కీ_ల్ ళ్ళు మున్నగునవి యు న్నవ్వుడే స్రీ (గ్ర పుగుషులు 

చక క_నివారనిపించుకొందురు, అట్టుకాక శరీరమును మించిన 

పెద్ద తల, తలకు దగని జీవము, | కజుచ చేతులు, మిడి! గుడ్లు 

లేక-గుంటకన్ను లు, కొంకి కాళ్ళు, షొ ట్రముక్కు, చేట చెన్చలు, 

| వేలాడు వెదవలు, చెదవిమిటిన వండ్లు- మొదలగు అవలత్.ణము 
లున్న వారు ఏనము కలిగించుచుందురు, వారికున్న ఆ అవయవ 

లక్షణములు అవలతేణములనే వారికి కూర్చుచుండును, ఇట్టి 

వారి ఆకారములు ఆక ర్థణీయములు, ఆరాధనీయములు కా 
వనుట మనకు hl కావున సర్వ్యలతేణ సంవన్న 
ములగు శరీరములుగల (ప్రీ పురుషులు సృష్టిలో అరుదుగా 

నుందురు, అందుచే కాళిదాసు “పాయేణ సామ్మగ (విధౌ గుణా 
నొం పరాబ్ళుఖీ నిశసృజః (వ సవృళ్సి క్ర (బ్రహ్మ చేన్చని (వవృల్త త్రి 
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సమ సృగుణములను ఒక్కో నుంచునదిగా నుండవని 

నాడు, అట్టి గుణనమ గతను చేకూర్చుటేే బయత లాల 

ములో కొలతలు ముఖ్యములయినని. 

అంగుళ వరిమాణము సరమాణువ్రనుండి క కమానికముగా 

చెరుగుచుండును. అణున్రలో సదునాజన న. వరనూణువు, 
పది యోగీశ్యరుల సునిశితదృష్టికి వూ; త్రమే గోచఏంచును, 

ఎనిమిది పరమాణువులు ఒక త్రన రణున వు, ఎనిమిడి ; తనశేణు 

వులు ఒక వాల్యాగము, లేక ఫోనా, గోము, ఎనిమిది వాల్యాగ 
ములు ఒక లీకు. ఎనిమిది లీకులు జక యూకే, ఎనిమిది 

యూకిలు ఒక యన (సమాణము, ఎనిమిది యషలు బక 

ఉ త్తమమానాంగుళము. ఏడు యనలు ఒక మధన నూనాం 
గుళము, ఆటు యవలు ఒక అధమ మానాంగుళము, కనుక 

మానాంగుళము ఉత్తమ మధ్య మాధమ ఛేదములతో నుండు 
నని తెలియవలయును, వట్ట యంగుళముల సంఖ్యతో నే కీష్టువు, 

ధనుర్నుష్టి, దండము మున్నగు [వమాణము శేర్చడు 

చున్నప్, 

మూనాంగుళ మేకాక నూ[తాంగుళముగూడ నొకటి శిల్ప 
శాస్రవసిద్ధమై యున్నది. (వతిమా వ. వా 

బారు సియక్క_గాని, చేయించు యజమానుని యొక్క_ గాని: 
కుడి చేతి నడిమి వేలి నడినికనుపు వరిమాణమును మా|కాంగుళీ 

మందురు, దీనిని చేహాంగుళమనికూడ వాడుదురు. ఈ మాన- 
మూ తాంగుళముల సంఖ్యత్ దశ తాళ నవతాళాది శేదము 
లతో నొవ్వు వివిధ (పతిమలు నికి ంసబడవలయును, ఈ తౌళ 
ములుగూడ ఉత్తమ మధ్యమాధమ భేదములుగలవై యు న్న వి. 
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ఉత్తమ దశతాళమున (వతిమ పొడన్రు నూటలరువది 

నాలుగంగుళములు, ఈ (ప్రమాణము (పథాన దై వతములగు 
(బహ్మ నిష్ట శివాది మూర్తుల కుండవలయును, మధ్యమ దళ 

కాళమున (వతిమ పొడవ్రు నూటయిరువది అంగుళములు, ఈ 

[(వమాణము -- శ్రీ చేని, భూదేవి, పార్వతి; దుర్గ, సరస్వతి - 

మున్నగు న్ర్రీ చేనతామార్తులకు తగినట్టిది, అప్పుడు ముందు 
ెప్పిన పురుషమూర్తులకన్న (్ర్రీమూర్తులు నాలుగంగుళ 
ములు కబుచలై “దేవుని చెనులనజకు వచ్చు నెత్తుగలదై. 
చేని యుండనలయు”న నెడి మను |ప్రభ్ళతి శిల్బబహ్మలు చెప్పిన 
లతణమునకు సరివశును, 

అధమదళ తాళమున మూరి పొడవు నూట వదునా 
టఅంగుళములు, ఈ (పమాణముతో నూర్య చంద్రులు, ఏకాదశ 

రుదులు, అష్టవసువులు, గరుడ శేష సృందాదుల మూర్తులు 
నిర్శితములు కావలయును, నవ-నవార్ల తాళ | పమాణములతో 
ననగసా కుబేరాదుల మూంర్తు లుండును, _ అక్ట్ర తాళము 
మానవులకును, బుషులకును, యోగులకును నువయోగింతురు, 
ఈ తాళము లెవరెవరి శెళ్లెట్టుండవలయు ననుటలో శిల్చళా న్స 
కారులలో అభి పాయ భేదములున్నవి, నన దా&ీణాత్యు 
రక్కు_వగా మయ శిల్బ శ స్ర్రము ననుసరించి తాళ పమాణము 

లను పాటించుచుందురు. జె_త్తరాహులీ | వమాణముల నంతగా 
పొటించునట్లు లేదుః 

లమ్మీ: అసలు తాళమనగా నేమి నాయనా ! 

పురుహోత్తమస్థవతి : చేతి బొటనవేలి చివరినుండి తర్జని చివరి 
వజకును భాచినవో, ఆ వరిమాణమును పాదే నే 
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మందురు, అశ్లే మధ్య మాంగుళ్యగము వజకును గల 

పరిమాణమును తొళమనియు, అనామికాగము వజ ఆకును 

గోకర్ణ మనియు, కనిస్టాగము వజకును వితస్టియనియు 

నందురు, వెరసి పా జేకే తాళ - గోకర్ణ - వీత స్తులని 

పీనికి శేరులు. వీనిని శిల్బ - వాస్తు - యజ్ఞాదుల వరి 

భాషలలో వాడుచుందురు, 

అసలు ఏ మూర్తిశెనను ముఖాదులు ఏ యే 

[వమాణములలో సంకవలయనో స్థూలముగా నాకు 

న నాన్నా మున్న నేను కండు బొములను 

గీయగా, అమ అపి వమాణ యోగ స్టేక్ దూరముగా 

నున్ననని అడే.పించినది, ఆప్రమాణము లేమో చెప్పు 
మనగా, అసలి నడిగి లెలిసివొమ్మన్నది, 

పురుహోత్తమ : జొనమ్మా! ఏ తాళములో నున్న విగహము 
నైనను, చి_త్తరువునశై నను ముఖాదులు దిగున రీతిగా: 
నుండవలయును, ఇందుకు ఉదాహరణముగా నవతాళ 

[పమాణములోని మూ ధుల అవయవ (పమాణములను 

వివరించెదను; వినుము. 

నవతాళమున పాదాది మ స్తకాంతము (వతిమ 
ఫొడన్ర నూటయెనిమిది యంగుళములని మయ మతము, 

ఇందు మ సకము నాలు గంగుళములు, ముఖము వది 

రెండంగుళములు, ఈ నది శెండంగుళములు మూడు. 

సమభాగములు చేసికొని (భూమధ్యమునుండి "శేశనర్య్శంత. 
ముక భాగమును, ముక్కున కొక భాగమును, నాసిక 
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నుండి గడ్డము చివరినజు కొక భాగమును ప్రశ్యేకించు 

కొనవలయును, bes చిబుక - నాసికా - వ - 

“ | 
a, 

వ ము వజకు వది శెండంగుశములు. అచ్చటి 

నుండి బొడ్డునజికును, రది రెండంగుళము లే, బొడ్డునుండి 

మర్శానయవమూలము వజకును నంతియ | ప్రమాణము, 

అటనుండి మోకాలివజుకును ఇరువది నాలుగంగుళములు, 

మోకాలినుండి వీలమండలవజకును అంతియే పొడవు, 

నీలనుండల నుండి పాదాంతము నాలు గంగుళములు, 

మనము సనరాంంగ సుంవరుడగు పురుషుని చూచినచో 

ఆతని యవయవము లీ | పనూణములకు సరిపడియుండును, 
అట్టివాడు సాము. దక శాస్ర్రలతణములకు నరివడి నభ 0 

కరుడగును, విలక్షణుడు భయంకరు డగును, 

అుతట నొక శిల్చవి ద్యాక్థి ఈ అంశము సంక వివరముగా 

చెప్పుమని కోరినాడు, పురుహో త్త 'త్రమస్థవతి సె యర్థమునే మజుల 

సిట్లు పి సినరించెను : 

హాము ఎత్తు ఎంత యున్నను దాని నీ రీతిగా 

తొమ్మిది ee నిభజించుకొనవలయును, గడ్డము చివరి 

నుండి శేశములవజ కొక భాగము, కంఠాది _స్గనమధ్య "ముక 
భాగము. _స్హనాది నాభిపర్యంత ముక భాగము, నాభ్యాది 

మరావయవపర్నంత మొక భాగము, అటనుండి. మోకాలి 

వణకును, మోశాలినుండి చీలమండ వజకును రెండేసి కెంజేసి 
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భాగములు, బ్రస్సబి శెనిమిది భాగములై నవి* మిగిలిన 

తొమ్మిదవ భాగమును మూడువంతులు చేసికొని శేశాదిమ స్త 
కాగమున కొక నంతును, కంఠమున కొక వంతును, గుల్బము 
నుండి పాదాంతమున కొక నంతును | వ ల్వేకించుకొనవలయును. . 
అవ్వుడా మూర్తి అందచందములతో నొన్వును. ఇంతవజకు 

నను (సకిమయొక్క నం మును గూర్చి మాత్రమే చెప్పీ 

నాను, దాని స్థౌల్యమును గూర్చియు ముఖాదుల వెడల్పు 

లను గూర్చియు చెప్పవలసిన చెంతయో కలదు. వానిని 

గూర్చి మజొక సారి చెప్పెవను, ఇప్పుడు చెప్పిన (నకారము 

కాక (పమాణములు తాటుమూజగుచో మూర్తి సౌందర్యము 

చెడిపోవ్రను. ఈ యంశములను గుద్తంచుకొని సీన్చ చితరచన 
చేయము లశీ ! అప్పుడు నీ బొమ్మలు ఎనరి యాత్నేనము 

నకును గుజీశావు, ఇళ్లే వశునమ్యాములకును ల త ణము 
99 

లూహింవవలను, 

“క నేను బొమ్మలు వేసి అమ్మను ఓడింవగలను 

నాన్నా !” అన్నది లమ్మీ, 

మాచమూర్చి లన్నీ అందగ తె యని సూచించుటకు 

“బాములు వేయుటకు నీకు శాస్త్రము, లత్షణవరిజానము 

ఎందుకు లశ! నీ అవయవముల వరిమాణముళే నీకు చాలును, 
నాన్నగారిని వృథా (శమ పెట్టినావు అన్నాడు, 

లఖ్నీ కోపమును నటించుచు మూతిముడుచుకొని “సీ 
కన్న చక్క-గాలేనులే” అని యవ్యలి మొగయెనది, ఆమె శా 
(పక్క జక్కంళ్లి కనుపీంచినాడు, ఆమె మోము వికసించివది, 
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లన్నీమాచమూర్తుల మాటలను గమనించుచున్న 
లలిత లవ్మీవలన మాచమూ ర్హి పొందిన తిరస్కారమునకు 
జాలీవడినది. లలిత పొంచాలవరమునుండి వచ్చిన విద్యానిఫి 

కూతురు, ఆమె లమ్మీయంత యందగ శ్రే కాక పోయినను. 

సౌందర(హీాన మా|త్రముకాదు, తెలివి లేటలలోను, శీలము 

లోను త్రం డ్రినిపోలి ఫుట్టినదావె, అవులించిన  శేవులు లెక్క 
వెట్టగలదు, 

జక్కణ హంవణ లిద్దజును నాగమంగళ శిల్చ గురుకుల 

మున శిశ్నీతులై నవారు, వారిదినజికు తమ గురువులనుండి ఇట్టి 
యుపన్యానములను వినియే యున్నారు. వానికన్న పురుపో త్ర 
ముని (వసంగము సుగమముగా నున్నదని వారాతని బోధన 

శ క్రిని లోలోన మెచ్చుకొన్నారు, 

ఇంతలో కన్నవ్చ “శిల్సిదొరా ! ఈ చేవాలయాలు, 
ఈ దేవుళ్ళు, పూజలు, ఏటికోళ్ళు  నునకు ఎలా మోక్షం 

ఇస్తాయో తెలియదు అది కాస్త చెప్పుదురు సామీ !” అని 
అడిగినాడు, 

నిరువణ్ణికుగూడ అలయస(రూవ రహస్యము, దైన 

మూర్తులు మోశవదములగుటలోని తత్త్యము పురుషో త్తమ 
స్థసతి ముఖతః నినవలయునను కోరిక గలదు, కావున నతడు 
(పధానాచార్యుని ఆ విషయములను గూర్చియు--ఈ నామ 
రూపాత్శక జగము, ఇందలి జీవులు నగుణోపాననముచేసి నిర్దుణ 
త్ర _త్వీమును పొందుట మున్న గువానిని గూర్చియు బోధింన 
వలసీనదని కోరినాడు. ఆ యాచార్యు డిట్లు చెన్చదొడగినాడు, 
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కార్గరూవమైన ఈ జగత్తు పుట్టుటకు కారణ మొక 
టున్నది, అది సత్తు (నిక్వము) చిత్తు (జ్ఞానము) అనందమే 
నంరూసముగా గలది, దానినుండి నామరూపాత్తక జగము 

పుట్టినది, అనగా జగత్తులో అనేక రూవములు నామములు 
కలవన్నమాట. వర మేశ్యరుని మనము అస్ట్రమూూ_ర్తియని వగ్గిం 
తుము, ఆ అషస్టమూర్తులును జగమునకు ఉపాదానకారణమైన 
భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము అను వంచ 

భూతములును, డివారాతులను చేయు సూర్యచందులును, 
యజమానుడు (కర్త లెక జీవుడు), ఈ యెనిమిదింటికి మించి 
జగ మనునది వేజుగా లేదు. నానావిధగుణములు, వికారము 

లును వంచభూతములనుండి పుట్టిన వే, మనో బుద్ది చిత్తాహం 

కారములుగూడ సూతుములగు వంచభూతములనుండి పుట్టి 

నవే, ఏని నన్నింటిని అవర (పకృతి యందురు, జీవుడు పర 

(పకృ కవ ప్రకృతులను శాసించువాడు ఈశ గరుడు, 

సూర్య చందులను వంచభూతములను వేబువజుచినచో 

మిగిలిన జీవాత్తయే పరమేశ్వరుని అష్టమమూ రి_ యగు 

చున్నది, ఇది సచ్చిదానంద న్యరూవము, అనగా నిత త్రము, 

జ్ఞానము, ఆనందమే జీవనికిని స రూపమన్న మాట, పరమాత్త 3 

త _త్వీముగూడ సచ్చిదానంద మే యని చెవ్వుకొన్నాముగడా | 

అందునలన వస్తుతః ఈ జీవునికిని ఆ వరమాత్నకును శేదము 

లేదని అదె (తము, ద్ర్యతము జీవాత . వరమాత లకు ఛదము 

చెప్పును. 

ఏకమును, సత్శును అయిన వరమాత గ్ర తత్త్వము 
వమూయావిలానముచేత __ అనగా (పకృతి చేత బహునామ 

లేం 
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సములతో భాసిల్లుచున్నది, అఖండ సర బహ్నమునకు ఆ 

యా నామరూనములను కల్పించుకొనుట ఉపాసకుల ము _క్తీ 

సమే; సాధకుల హీతముకోసమే, వరమ నిర్గుణ తత్వమును 
సామాన్న సాధకులు ఉపొసింవలేరు, కావున ఒక్కొక్కరు 

తమ తమ రుచిభేవములనుబట్టి శినవిస్థా(దులను, కక్రీగణవత్యా 

దులను ఆరాఫెంచుచుందురు, 

ఈ నానావిధరూవ కుసుమములు శిల్చ్పళాఖనుండి పుట్టి 

నవే, అశ్లే అనంతనామ సుమములను పూచునట్టిది సాహిత, 
శాఖ, ఈ నామ కసుమములకు బిజములు అతరములు, 
వానిని వీజతరములనియు అనవచ్చును, వసి శబ్ద బహ్మము 

డి పుట్టినవి, కనుక బిజాతరయు క్ష సాహీత్యశాఖ శబ్ద 
బ్రహ్మ (వధానము, శిల్ప శాఖ రూవ బ్రహ్మ [పథానము, 

నానావిధములై న నామసుమములలతోడను, రూవపువ్పముల 
తోడను అలరారు శాఖోవశాఖలతోగూడిన జగదర్భమీము 
నకు మూలము అఖండ నిరింశార నిత్యవర(బహ్నము, కనుక 

ఆ వర్మ బహ ము సాకారమును, నిరాకారమును, నగుణమును 

నిద్దణమును, మనము చెప్పికొ న్న అష్ట మూర్తి సగుణ బహ 

వం. నిరాకార బహ్నప్రా ్తికి సాకారోపాననము 
పీతున్ర, 

"దేవాలయములో రూవవంతుడగు నొక చేను డుండును, 
ఆ చేనుడు నానాబీజాకరములలో గూడిన మహాయంతమున 

నంస్థావితుడు, ఆతనిని ఒక మంతముతోను, ఒక ధ్యానశ్లోకము 
తోను స్గరింతుము. ఇంక న నేకరీతుల పోడకో వచారపూజానహ స 
నామార్త నలతో ఆరాధింతుము, ఈ మం| త్రయం కౌదులు 
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శబ్ద బహ ధఛారములు, ఆ చేవ్చని దివ్యన మాసము కీల్ల! ఇస a 

సముద్భవము, ఇట్టి సాకారోపానన నునుజుని (కీమముగా నిరా 
కారములోనికి తీసికొనిపోయి అభావమున వానిని విడుచును, 
మంత్రమయ శబ్ల బహా గపానన అశబ్దములోనికి నొంపోయి-ా 

కడకు ““అశబ్దము - అస్సర్శము - న అవ్వయము- 

అరనము - న అనాది - అనంతము-ధువ వము”నగు 

నిర్ణుణ పర[బహ్మత _త్త్యమున జీవుని గలిపివేయును. లేదా ఆ 

పర బ్రహ్మే యాతడగును, ఇదియే మోతను, అట్టి ము కుని 

నీతో ఫ్టసుఖదుఃఖాదులు 'బాధింవవు, అతడు జగ్హఖముల 

కలీతుకు; అమృతుడు, ఈ అమృతస్థితిని మానవులకు చేహద్చ 
టే శిల్బయోగము [వన ర్తించినది, శీల్బయోగులందుశే శ్రీర్తి 
కామన - తమువీడి జగద్ధితముకోస సము [వవర్తించుచున్నారు. 

"దేవాలయ స్యరూః ర హస్యములనుగూర్చి యింకొక సారి 

స్పెదను, 

పురుసో త్తమస్థనలిచేసిన సూ శ్ర పాయమగు తత్త్యాపనా 
సముక్ తల మనస్సులవై మాసిపోని మ్ముదలు వేసినది. విరువణ్ణ 
దానియందలి గంభీరభానముల నర్థము చేసికొన్నాడు, అతనికి 

సగుణోపాసనత_త్తము బోధవ పడినది. నామహూవములను ఇట్లు 

భావించి ఉపాసించోటచే నామరూపాత్నక జగమునకు హేతు 
భూతుడై న పరమేశ్యరుని మానవు లెట్లు పొందగలుగుదురో 
పేరుపల్షకు తెలిసినది, 

కన్నవ్నకు భాష యర్థము చేసికొనుట కష్టమైన దన్న 

నూటయీగాని, భావము బాగుగనే బోధపడినది, 
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దృష్టితో చేవతలను ఎంద జారాధించుచున్నారు ! అని వా 

రెల్లరు తమలో తాము [వశ్నించుకొనిరి, 

15 

నీరువ |పభువ్రన కివ్వుడు _వెనుగొండ మండలాధివత 

మును, విజయనగర కోశాగాశాధ్యకు వదవియును పోయినని 

గదా, ఈ విషయములు కామాథీ. వీరళ్ణ వీరభదులకు తీజని 
వంత గూర్చినపి, శిల్పులును (వజలును ఇట్టి సత్సురుషునకు 

జరుగవలసిన వని గాదిది యని చింతిల్లిరి “రాజకుటుంబ 
న్యవహారము లట్లున్నవి. దాని కెవ్యలేమి చేయగలరు? అళియ 
రామరాయలు ఎవరిని గ జైనెక్కింవ దలచునో, ఆతడు సింహో 
ననము సిక్టించి తీరవలయును. ఎవ్యరిని శాజవదమునుండి 
తొలగింవదలంచునో, ఆతడు తొలగి తీరవలయును, ఇందు 

శెనరును ఏమియును చేయజాలరు, ఇవ్వుడు జరిగినది అంతియే 
గదా. విజయనగరమునకు చుట్టు సక్కలనున్న మండలాధీశు 
లందజవలెనే నిరూపాత్సుడును తన స్థానమును ఫోల్పోయినాడు, 

అందాతని లోవము లేమియు లేవు, ఆతడు సత్పభువని పేరు 
పొందినాడు, ఆతీసి రాజ్యము సౌరాజ్నమెనది, ఆతని 

పాలనములో చిట్టిచీమయు కడుపులో నీరు కదలకుండ సుఖించి 

నది, ఇన్వు డట్టివంతయు 'తాజుమాథై నది, దై.వదురి 

పాకము,” 

నిరువణ్ణకు మాత్రము ఈ వదవీచ్యుతి విచారహేతువు 
కాలేదు, చై వాదేశముగా లభించిన యనకాశము నాతడు 
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సదింనియోగము చేసికొనినాడు. ఇవ్వు డా వదవి పోయినను 
ఆతడు చింతింవ నక్క_ఆులేదు. అతడు చేసిన వనికి వరమేశ 

రుడును, (వజలును సంతసించినారు, కనుక అతడందుకు చింతిల్ల 

నలసీన వనిలేదు, ఆతడు శీతోష్ణములయందును సుఖదుఃఖముల 
యందును, లాభనష్టముఐు యందును సమదవృపీగల సిత; వజ్ఞుకు, 

ల లకు “థా టగా 
కనుకనే అతనికీ లవలేశ మైనను చింత కలుగ లేదు, 

విశేషించి తాను భగవదారాధనలో నెక్కువగా కాలము 
పుచ్చుట కీదియొక సదవశాశమని యాతడు భావించినాడు. 
అట్టి యవకాశమును గల్పించిన అళియరామరాయల వాకికీని 

అ పొవనా శేశ్యర సా(మికీని అతడు మనస్సులోనే శై మోడ్చులు 
శెట్టినాగు, తన్ను పదచ్యుతునిజేయుటలో కృష్ణప్ప నాయకునికి 

గూడ భాగముండునని విరునల్ణకు తెలిసినను, అతడు కృష్ణప్పవై 

ఈసు పంద లేదు, 

లేపాతీలో శిల్ప కార్యములు శర వేగముతో సాగిపోవు 

చున్నవి, ముఖమండవ నాట్నమంటవముల యందలి శిల్పముల 

నిర్మాణము జక్క-ల్ణ హంసల్ణలకు అప్పగింపబడినది, జక్క-క్ణి 

కలీయుగ నిశ కర . జక్కణాచారుని వంఛమువాడు, (వత్న 

బుమ్. గోతో దృవుడు, జక్క-క్ణ నాటినుండియు ఆ కుటుంబము 

వారు (సతితరమునకు ఒక్కొ-క్కానికి జక్కంల్లి యని తెరు చెట్టు 

కొనుచున్నారు. ఈ జక్క-ణాభార్యుని (పథాన స్థానత్యమున 

మండసస్తంభములు లీర్చబడవలయునవి పురుహో త్తమ సవతి నిర్ల 
యించినాడు, ఆయనకు కొందబు త్రమిళొంధ శిల్పుల తోడ్చా 

టుండును, వేలాపురీ చేవాలయ స్తంభ శిల్చములకు ముజీసిన 
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విరుపల్లు తత్పదృశ _న్తంభములను ఇంకను కొం నొ త్తకీతులతో 
మలచవలయునని సంక ల్పించుకొ నియున్నాడు, ఈ సంకల్పము 

నెజీంగీయే పురుఖోత్తము డందులకు జక్కణ హాంపణలను 

నియమించుట యెనది, 

స్పంభశిల్పములు నా నావిధముల త్రీ ఎబశుచున్న వి, 

ఒకదానితో ఇంకొక్కచానికి పోలికయే లేదు, అందలి లతా 
బంధములు, నాగబంధములు, కోలాటపుబొమ లు వరమ 

మనోజ్ఞములు, అందు కొన్ని చతురశ స్తంభములు. కొన్ని 
అబు కోణములవి, ఇంకళొన్ని అష్టాశములు, ఈ _స్తంభము 

లలో |బహ్నశాంత, విష్టుకాంత, రద కాంతాది నానా భేదము 

లున్నని, ఆ ఛేదములతో నొప్పు నానా స్తంభముల నా శిల్సీ 

న త్తములు గండరించుచున్నారు, 

నాట్ననుండవము _ అజువదినాలుగు _న్తంభములతో 
నొప్పునట్లు వథకము వేయబడినది, ఒక _స్తంభమును పోలి 

యింకొక _నృంభముండుటకు ఏలులేదు, (పతి _స్తంభమును ఒక 
ప్రత్యేక శిల్బముతో నకాశింవవలసీన దే, నాట్యరంగమండవ 
ములో నౌట్యశీల్బములకు _పాధాన్యముండవలయును గదా |! 

అజువదినాలుగు _నంభములలోను అతిముఖములు వది రెండు, 

వానిలో ఒకచానిమోద భ ్రంగీశరుడు బక సాట్యభంగిని (వద 

ర్భించుచున్నాడు, ఆ _స్తంభమున శెదురుగానున్న మజటొక 

కంబముమోద రంభ భృంగి! వదర్శిత నృత్య భంగీవిలాసమును 
అలవజ చుకొనుచున్నది, రంభ ఎంతయోగ్య శిష్యురాలు ! 

గురువుచూపిన భంగిమను పొల్గువోనీక నేర్చి జాననిపించు 

షై. 
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(హృపథమ నాట్యవిద్యాచారు డు నటరాజైన వరమ 

నీవుడు గదా, తరువాత ఆయన శిష్యులైన [వమథగణములలో 

నంది, భృంగి, రిటి (వభృతులు ఆ విద్య నభ్యసించి లోకమున 
(పచారము చేసినారు. వీరిలో నందికి తండువు అని పర్యాయ 

నామ మున్నది, ఆతడు లోకమున కువచేశించిన సద్య తాండ 
వము, శివుడు (వథమాచార్యుడయినను తండువు | పచారకుశైై 

సందున న్ నృత్యమును "తాండవ నృత్య మన్నారు, 

హంపణలు అత్యద్భుతముగా తీర్చి పెట్టినారు, ఒక 

మోద చతుర్నుఖ (బహ మచ్టిలను వాయిందుచున్నా డు, కం 

కొకట తుంబురుడు వీణను సూటుచున్నాడు, నంది హుడు 

క్కు-ను (మోగించుచున్నాడు, సూర్యుడు నాదనంరమును, 

దత్తా, లేయుడు తాళమును, చందుడు మున్నగువారు త త్త 
జాందం విశేషములను వాయించు నా నాట్యసభాద్భశ్య మెంత 

మనోహరముగా నున్నది. 

ఇక పార్యతీ నమేతుజై న తాండ వేశ్యరమూ రి శిల్పము 
చూచుటకు రెండు కన్ను లేసి వాలును |! భువనమును అంగి 

కాభినయ మొనర్చుకొని, సమస్త వాబ్మయమును వాచికము 

చేసికొని, చంద్ర కారకాదులను ఆహోర్యము గావించి సాతి 
కాభినయమునకు తానే తానకమై నెజిసు నా పర మేళ్యరుని 
తాండవ శేళికి ప్రక్కనున్న పార్వతి ముస్టరాలై పోయినది. 
(పథానములై న దాదశ _స్గంభములమిోదనున్న డేనకాకోటి 

రనతన్మయమైనది. విరువణ్ణ ఏరళ్ఞలు ఈ భవ్యశిల్పసాందర్యము 
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సకు కనులప్పగించి స్థాణుత్యము నందినారు. శామాతీ తన 
భర్త చేయించుచున్న యీ శిల్పములకు ఉప్పితబ్బిబ్బగు 

చున్నది, కన్నవ్స ఈ శిల్పదర్శనము చేయునన్వుడు పొందిన 
అనుభూతి అతనికే యెజుక, అతని కన్ను లానందజల బిందువు 

లతో నిండిపోయినవి, నిమోలితాతుడై న విరువళ్ణు నోటినుండి 
హఠాత్తుగా మహిమ్న స్తో త్రములోని ఈ శ్లోకము వెలువడి 
నది, 

* “మహీ పాదాఘాతా (ద్వజతి సహసా 

సంళయపదమ్, 

పదం నిస్లో (ర్యామ్యద్భుజ పరిఘ 

రుగ (గహగణమ్ 
రం 

ముహు ద్ర న్టస్థ్యం యాత్యనిళ్ళత 
జటా తాడిత తటా, 

జగ (దతమెయై త్యం నటనీ నను 

వామైవ విభుతా !౫ 

విరుషల్ణా మానసమున అలనాడు చెనుగొండలో తాండవ 

నృత్య మొనర్చిన పద్నినీటేవి దివ్యాకృళీ పొడకట్టినది, నా 

జల్లి పర మెళ్వరా ! నీవు సంధ్యా తాండవము చేయునప్పుడు 

పాదతాడనమువేత భూమి నిలుచునో నిలువదో యను సంశయ 

దళను పొందుచున్న ది, ఆక సము బాహుసంచలనముచేత పీడింపబడిన 

నక్షత్ర గవాములు గలదగుచున్నది. ఇటునటు గదలుచున్న సీ జడల 

తాకిడిచేత స్వర్ణలోళము దుస్థితిని పొందుచున్నది. జగ ధక ణార్భ మై 
చేయుచున్న నీ నాట్యము జగదపకార హెతువగుట యాళ్ళర్యము, 

అనుకూలమాచరింపబోయిన కొంతి (ప్రతిహాలముగూడ జరుగుట 

(ప్రభుక్వసహజము -గాబోలు ! 
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డామె యవయవపిన్యాస మెట్టున్న దో, నకీ తాంకవేశంరుని 

అంగభంగీనిశేషమును అశ్లే యున్న ది. ఆమె మోములో ఎట్టి 
'తేజమవ్వుడు భాసించినదో ఈ మహోనటుని ముఖములోగూడ 
అట్టి వర్చస్పే సరనళ్ళు (తక్కు చున్న ది, అః శిల్ఫులా పద్మినీ 

చేవినిగాని, అమె తాండననృత్యమునుగాని యెజుగనే యెజు 
గే, ఎట్టీ రూవమును చెక్కగలిగినారు ! విరువత్ల శివకి 
వరవశుడై యా "దేశ్చనియదుట నే కూర్పుండిపోయినాడు, 

ఏదో దివ్యసమాధె ఆతని నావరించినది, కామా శీ, వీరళ్ణలు, 
శిల్పులును ఆతని భ కితన్గయత కాశ్చర్య చకితులై చూచు 

ఇంతలో ఎవరోపిలిచినట్లు ఒక దివ్యసుందర (స్త్రీమూర్తి 
ఉదితయానన ఆ మండన నుధ్యమునకు విచ్చేసినది, ఆమె 

సామొత్కరించిన బాలా తీపురసుందరివ లె నున్నది, ఆమె రాక 

వారిని మజింత నిస యావిష్టుల నొనర్చినది, నచ్చిన యీమె 

ఏమియు మాటాడక విరుషృ ప్రభుని పాదములపై (వాలినది, 

అమె తన కన్నీళ్ళతో విరుపుని పాదములను |ప్రటెళీంచినది, 
కొంతశేవటి కాయనకు సమాధి నడలినది, కన్నులు తేజచు 

నప్పటికీ ఇతఃపూర్యము ఎవ్యతెను మనసార సంస్నరించినాడో, 

ఆమెయే తన పాదములపై (వాలీయున్నది. ఆత ఉఊొక్క-నారి 

ఉవ్చ్చైస్యరముతో “పద్మినీ దేవి! ఇచ్చట శెట్లు వచ్చినది 0 
అని ఆశ్చర్యముతో అన్నాడు, 

కామాథ్నీ వచ్చి పద్మినిని కౌగలించుకొని యోగ నేవ 
ముల నడిగినది, ఆమె అందటి యెదుట తన ఆస్థాన నర్తకి 
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పదము భంగమగుట, కృష్టభూవతి మోహాంధత, నయ 

మరణము మున్ను గాగల విజయనగర విశేషములను పూన 
(గుచ్చినట్లు చెప్పినది. తనకు అభయ [వదానము చేయవలసిన 
దని విరువదంవతులను వేడుకోొన్న ద. “పరమేశ (ర దాసులు భంగ 

పాటు చెందరమ్మా [* అని యానును వా రూజడించినారు, 

ఈ దృశ్యమును గాంచుచున్న జక్క-ళ్లి హంసల్ల్ణలకు కథ 

ఏదో లీలగా మాత్రమే అర్థమయినది, హంవళ్ణ కన్నులు 
నిర్ని మేషముగా వడి ని భూవమును జూడసాగినవి, ఆతని మన 

స్పామె సహజసిద్ద లోశాతీత దివ్య సౌందర్యమును భావనసేయ 
ముదలిడినది. ఆమె పేరునకు స పదిని కాదు, ఆమె 

రావఛధేయములో వది సజాతి నీ (మై కుండవలసిన సౌందర్యం నర 

సము నమ్ము దితమై తోచిన డాతనికి, ఆత డింత వజ కిట్టి 
గ్ర్రీరత్నమును చూచి యెబుంగడు, అవర సాందర్య నునునది 

ఊాహమ్మాత్ర కీదవు, నీల్బమునను, చి తమునను దాోనిసి 

రూవాందింవ వచ్చును. కాని అది నిర్జీవము, ఇది సజీవ 
సౌందర్యము. 

ముఖమండవములో జక (-ణాచార్యుడు పాంచాల లశ 

ణములలో న్ నొవ్వు నొక సుందరమూర్తిని _నంభముమిాద 

శిల్చించినాడు. అ ముమ్మూర్తులా వీరభదన్నకు 

ఆతనికి దీశున స్ర్రీమార్తి ర్తిని తాను రచించుటకు హూంవళ్లి 

మనస్సులో  సంకల్పించుకొని యున్నాడు, వద్భినిజాతి ల 

ణముల నాతడు చదివియున్నాడు, ఆ చదివిన మూర్తిని 

దృశ్యజగత్తునకు శెచ్చుట మాటలు కాన. ఎన్నియో ననితా 
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మూర్తుల నిప్పటికి నానా _స్తంభములమావ శిల్చీంచుటయెనది. 

సహళిల్పుల చేతను కొన్నింటిని తీర్పునట్లు వేసినాడు, ఆ మూర్తు 

లలో నమ్మగ సౌందర్వము రూపుదాల్చిన ట్లాతనికి దోచ లేదు. 
ఆ స్రీ విగహములు వీరభదన్నకు (పతిగా తీర్చిన (వతిమ 
(పక్కన నిలబడుటకు వనికివచ్చునట్లు లేవు, ఇవ్వుడు వద్నినీ 
దేవి కంటబడుటవేత తన మనోపీథిలో చికితురాలై న బేవశా 
మూర్తీ బాహ్యజగత్తున సామొత్క రించినట్లయినది. 

శిల్పులు సౌందర్యా రాధకులు, సౌందర్భములో స్వే 

శంరుని సందర్శించుటయే ఆ శిల్చయోగుల లకేణము, కాను 
వాననా దూవీతము కొని దివ్యదృష్టితో నుహాశిల్సి సౌందర 
రనము నాసాందించును, ఒక గోవులో, ఒక పాములో, ఒక 

నెమిలిలో, ఒక లేడిలో, ఒక చక్క-నిడానిలో ఏదో ఒకానొక 
అలాశ్రిక సౌందర్యము మూర్తి కట్టవచ్చును, జాని సహృద 

యుడు చూడవచ్చును, అక్కడ అతని శేమి కామ వాసన 
యున్నది ? పారమేశ(ర సౌందర్యమును (కౌగుటయే వాని 
లతను, సౌంద ర్యా రాధకుల లత మిట్లుండును. వారు 

లింగాది వివత చేయక అందమునకు మ్మాత్ర మంజలింతురు, 

హంవళ్ణ చేతు ల్వవయత్నముగా తన యెదుట నున్న 
వద్శినీబేవి నమస్క-రింవ లేచినట్టయినది. ఆతడు నల్యురు 
సవ్వుదురమో యని తన్నుదాను న్నిగహించుకొన్నాడు. ఆ 
దిన్నసుందర మూర్తిని శిలలో శిల్చించుటకే ఆత డామె నింత 
దనుక కన్నార్చక చూచియున్నాడు. ఇట్టి హంవళ్లి ఆంతర్యము 

నెంద అర్థము చేసికొందురు ! ఎవ్వ రెవ రెట్లు భాపించినారో 
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అతనికిని చలియదు,. ఈ దృశ్యము నంతటిని కన్నార్చక చూచు 

చున్న కన్నప్ప కొ క్రనిశే ఆ శిల్సీశ రుని యాంతర్య మర్ధ 

మయినది, ఆతడు చదునులు నేర్వని సహృదయ చక్రవర్తి రో 
మనువ్యు మానసము నర్థము చేసికో గల ధీశాలి, 

ద డ్ వ ల 

నిరువళ్లు ఆలయ కుడ్యములమిాద శిల్సింపబడిన తక్కిన 

మూర్తులను, పౌరాణిక గాధలనుగూడ వరునగామాడ మొద 

లిడినాడు, అతని కొకచోట క ప కథ పొడకట్టినది, కన్నవ్చ 
మహాశివభక్తుడు, అతడు కాళహ హూస్తళ్యరుని పూజించు చుండును. 
ఒకనాడా స్వామి కన్నప్ప భక్తిని వరీశ్నీంనదలచి తన కన్నుల 

కేదో జబ్బుచెసినట్లు నటించి, కన్నులనుండి నీరు కారునట్లు 
సికొన్నాడు, వరమభక్తుడగు కన్నన ఏ సామి కన్నుల శన్నో 

టైద్యములు చేసినాడు, గుణము కలుగ లేదు. కడకు కన్నప్ప 

తన రెండు కన్నుల నూడబెజికి సా మికన్నులయం దమర్చి 

తన గాఢభ కిని (నదర్శి ంచి తాను (గుడ్డివాడై నాడు, భక్తుని 

సాహసమునకు కాథళహా స్తీశ్యరు డన్నుగహించి వానికి 
మోతీము నొనంగినాడు, ఈ కథను శిల్పు లతిసుందరముగను 

ఏశదముగను చెక్కీ_యున్నారు. 

విరుపళ్ణకు కన్నవ్స భక్షి త్యాగ సాహనములు అద్భు 

తము లనిపించినవి, అత జెంతటి మహాభ కృశిఖామణియో అని 
లోలోన సంతసించి యా నీల్చుమును 'జెన్చ వేయక అచేవనిగా 

చూడ మొదలిడినాడు, ఆ ఛీల్చ మాతని హృదయములో సెట్టి 

ఇావముల నంకురింవ జేసినదో యెవ్వరికీని చెలియదు. కడకు 
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కామావీ, వచ్చి ఆయనను (ప్రబోధించి మజియొక శిల్పమును 
జూచుటకు తీసికొనిపోయినది. వారా యాలయ కుడ్గముల 
యందు ఇంక నెన్నింటినో ఎ వమూర్తులను, తె వగాధలను 

గాంచి తన ్రయ్యులై నారు, 

తండివద్ద వతివూలతణములను నేర్చుకొన్న వ్పటి 

నుండియు లకీ వేయు బొములలో ఒక నింత సోయగ మేర్చడు 
చున్నది, ఆ బొమ్నలు ముఖాద్యనయనముల కొలతలలోను, 

ఛభావలావణ(ః సంయోజనములోను నొవ్చ చిత కారులు చి కొం 

చిన చి త్తరువులను పోలుచున్న వి, ఆమె కొన్ని ంటికీ రంగులను 

కూడ వేయుచున్నది. ఇడి యంతయు ఆమె మొట్టమొదటి 
కళాభ్యాన కృషీ. లకీ తల్లిగూడ ఆ చి_త్తరువులను మెచ్చు 
కొనసాగినది, ఏమియు తోచనప్పుజల్లను ఆ పిల్ల వీశేశంరా 
లయ కుడ్న్వములమోదను, [పాశారపు గోడలమిోదను, శిల్ప 

ములు లేని తాన్రులంచెల్లను ఏవేవో చి త్తరువ్రలను గీయు 

చుండెడిది, ఆమె చిత్రకళ వరిణతముశకాకున్నను ఆచి_త్తరువులు 
చూచువారిని ఆకర్షించుచునే యున్నవి, 

నాట్యమండన శిల్పములనుగాంచి తమ జీవితములు 

సార్థక ములయినట్లుప్బాంగిపోవు ఏరణ్షకు ఆ గోడలమోద లన్నీ, శ 

సవరించిన చి_త్తరువులను జూడగ నే ఇంకొక | వేరణ కలిగినది, 

“ఇవ్చటికి తీర్చినదంతయు మహా త్తరశిలాశిల్బ్పము. వీనికి 
తోడుగా నిచ్చట వర్ష చ్శితములనుగూడ చి క్రింవజేసిన నెంత: 
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బాగుండును ! శిల్ప చి త్రకోళలు రెండును సమముగా అలనాడు 

వ్యాఘ్రనదీతీర సర్యతగు హాలయముల (అజంతా) లో బౌద్ధుల 

తనపలముగా వెలసినవట, విజయనగ రాఫిపులును చిత్రకళకు 

పట్టా భిఫేకము చేసినారు, చేపాశీ లోగూడ దివ్యశిల్బక శను 

తీర్చిదిద్దనలయును, అవ్వుడు బంగారము వరిమళించినట్టుండును. ” 

ఏరల్ణ వెనువెంటనే తన యుద్దేశ్యమును అన్న గాణి 
ని వేదించినాడు, తమునకు గలిగిన చి కకశాభిలాషను విరువళి 

ముద్దు వేసి వల్లె యనినాడు, లేపా&ీలో అద్భుత చిత్రకళా 
లమ్మీని నర్తింప జేయుటకు తీర్మానింవ బడినది, తగిన చిత్ర 
కారులను రప్పించి ఛచిిత్తరువులను రచింవజేయు భారముగూడ 
(నభానా చార్ముడగు పురుహోత్తమ స్థవతిమోదనే పడినది, 

నాడు తొండమండలమునను విజయనగరమునను, బెజవాడ 

దగ్గజునున్న కొండవల్లీలోను, గొప్ప గొప్ప చిత 'కారులుండెడు 

వారు. ఏరందజును వలురంగులను చేయుటలోను, వానిని 

ఆయా పాళ్ళలో కలిపి సెక్కు. చితవక్షములుగా తయారు 

మేయుటలోను సిద్ధహ న్తులు, కొండవల్లిలో అన్ని కులములకు 

చెందిననారును చితకర్శము చేయుదురు. వారు రంగులను 
వేయుటలోనే గాక ముట్టని పాళముచేసి బొమ్మలను జేయటలో 
గూడ వారు నేర్చరులు, ఆ బొమ్మలకు చక్కని రంగులను వేసి 
ఏినోదవ నువ్రులుగాగూడ వారు చేయగలరు, కొండవల్లీ బొమ ల 

ద్యారా నాడు దశ బేశొంతరములలో తెలుగువారి వాణిజ్యము 

సాగుచుం జెడిది, తొండమండల' శీల్పులక్రును విజయనగరమువారి 

శ్ర్ని చిత సూత్ర లా చిత్ర శౌ స్ర్రజ్ఞానము మెండు, పురుపో_ త్తమ 
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స్థపతి ఈ మూడు (వ చేశములనుండియు నేర్చరులగు చత 

కారులను ర ప్పీంచినాడు, వరికి నాయకుడుగా తొండమండలము 

వాడైన చ్చితకళానిధి రామోజు శిల్పి నియమితుడై నాడు, 
"రామోజు చితకుండ, చిత చాహుశ్యాది సంస్కృతే చిత్ర 

శాస్త్ర (గ్రంథముల రహస్యములను తుళ్ణాముగా ఆకళించు 

వొన్నవాడు, నానావిధ చిత్రనిర్మాణ దక్షుడు. ఎన్నెన్నో 
పౌరాణిక చిత్రములను తీర్చు చేర్చున్న వాడు. ఆయన చేతికింద 
ననిచేయు చ తకారులును ముప్పదిమంది యున్నారు, 

16 
అచిరకాలముననే వద్నిని విరువణ్ణ కుటుంబములో 

అందజ యనురాగమును చూజగొన్నది, కామా, విరువళ్షి 
లకు ఆమెమోద ఎనలేని వాత్సల్యము, తమ బిడ్డలలో ఒక 

బిడ్డగా వా రామెను చూచుకొనుచున్నారు. ఎందుకు చూచు 

ఫొనరు, ఆమె గుణళీలములు, విదాంబుదులు, నడవడిక అట్టివి, 

అమె జనుతః వేశకాదని వారెబుంగుదురు, ఆమె వేశ్న చేతిలో 

పెరిగినది, ఆ పెంపుడుతల్లీ మైనను ఆమెకు తమ వృత్తి సహ 

జములగు నలవాటులు గజవలేదు. ఒక మహారాజు తిని వలె 

నెంచి అటపాటలలో నెజజాణను చేసినది. దానికి తోడు , 

చక్రవర్తీ మన్ననలను సూడ అమె యందుకొన్న ది, | 

పద్మిని నచ్చిన పిమ్మట కామాతీకి గూడ విశ్రాంతి 
చిక్కి_నది, గృహకృత్యముల నన్నింటిని సద్మినియే చక్క_దిధ్దు 

కొనిపోవును. కుటుంబసభ్యుల యక్కొ-జల నెబింగి వారికి సాయ 
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వడును, ఆమెకు విరువణ్ణమిద అమిత భక్తి, ఆయన శివపూజకు 

వలసిన యేర్చాట్లన్నియు తానే చేయును. ఆయన వ నమయ. 
మున నేయీ (గ్రంథములను పారాయణ 'మొనర్చునో, నాని 

నవ్వుడ సిద్దవెట్టును. ఆయన బేవతార్భన ముగియునప్ప 
టికి అన్నము వడ్డించుటకును తానే పూనుకొగదెడిది. కాని 

కామాశ్నీ ఆ పీల్ల కట్టి (శమ నిచ్చెడీనె రాదు, వద్విని తాను 

వేళ్లు మైనందువలన శామాతీ వడ్డన చేయనిచ్చుట లేదని 
తలంచి స్టిల్లెడిది, 

వద్మిని వచ్చినప్పటినుండియు ఏరభ దప్ప ఎవరో మంగళ 
దేవత మూనవన్యయావముతో తమ యింట తిరుగుచున్నట్లు 
ఛావింవజొచ్చినాడు, వద్మినీ వీరభ[దులు ఒకరినొకరు (వేమ 

వీక్షణములతో చూచుకొందురు. వకాంతము చిక్కి. నప్పుడు 

వీవో వరియాచకము లాడుకొందురు. వద్నిని ఏవేవో ఒయ్యాా 
రములు వచరించి ఆతని నాకర్షి ౦వ జూచును, అత డె కరగి 

పోయి ఒకానొక తన్మయత ననుభవించును, ఇట్టి సమయము 
లందు తాను వేశ్య నను భానము తోచి ఆమె ఉలికిపడును, 
తన నిలానముల నాత జెట్టు శంకించునో యని భయవడును, 
అవ్వుడవ్ప్వుడు వారు నాట్య సంగీత విషయకములగు చర్చలతో 
(పొద్దుపుచ్చుచుందుటు. ఏరి అనుకూల్యము నెవ్యరును అడ్డ 
గించువారు కారు. వద్నినికి రాజన్నర్హకి వదమునుండి విముక్తి 

చిక్కిన వీనవ పెద్ద బరువు దింపుకొన్న ట్లనిపించినది, ఆమె తన 

లోని విద్యాశక్తులు ఉడిపోననేల యని వీరక్ణ విరువణ్ణల 
యాడువిల్లలకును, కామాత్సీ యన్నకూతురు గౌరికిని, |హథాన 
శీల్చాచార్యుని కుమారి లతీ శనిః తక్కిన శిల్పుల ఆడువీల్ల 
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లకును సంగీత నాట్యవిద్యలు నేర్ప మొదలు పెట్టినది, అమె కది 

దుక శాలశే వము స్ట 

గారి కామావీ! అన్న కూతురు, అన్న గారు ఆశాల 

మరణముపాలు కాగా ఆ పీల్ల నాటినుండియు మేనత్త 

కామాథీవద్దనే చెరుగుచున్నది. గారి అందమైన పిల్లయే, 
ఆమెను వీరభదవ్చకు చెసికొందమని కామాశీ భావించవది, 
కాని యాతేసికి సదునేనేండ్లనజికును మాటలు రానందున, 

మూగచాని నావల్ల యంగీకరింవదని శామాథ్నీ తన యభి 
(పాయమును బయటపెట్టలేదు, వీరణ్ణ కుమారుడు వెన్న బసవన్న 

ఏరభద్రవ్పకంచెను పెద్దవాడు, ఆతనికి పెనుగొండలో నే చిన 

రాజకీ యోదో[గముగూడ దొరకినది. గారిని అతనికి చేసి 
థొన్నవో ఆ తండి లేనివిల్ల తన కుటుంబములోనే కాలము 

గడువ వచ్చునని కామాతీ భావించినది. ఏరభద్రవ్చ మూక 

తము పోయినప్పటినుండి గారిని తన సొంతకోడలు చేసికొన 

వలయుననియే ఆమె అభి పాయను మార్చుకొన్నది. ఈసంగతి 

మగనితో చెస్పినదిగాని, ఆత డెట్టి సమాధానము నొసంగ లేదు, 
ఏిరుపల్ణ సభావమే యట్టిది, వివాహ మనునది వధూవరుల 

వరన్పరానురాగముమోద నాధారవడి జరుగవలయు నని అతని 

యఖ్మిపాయము, అదియునుగాక ఏరభదప్ప మూగ వొడుగొ 
నున్నప్వుడు వీరణ్ణకొడుకుకు జేసికొనవలయునన్న పిల్లను మజల 
నిప్పుడు వీరభద్రవృ యోగ్యతనుబట్టి అతనికే చేయవలయు 
నను భార్య యుద్దేశ్య మాతనికి నచ్చలేదు, అందుకే యాతడు 
మిన్నకున్నాడు, 

శే-10 
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ఒకనాడు వద్నినీవీరభ (దులు ముఖమండవ శీల్పములను 

వరామర్శించుటకు పావనా శేశుని గుడికి పోయినారు. అచ్చటి 
_స్తంభశిల్ప కళాకౌశలము వారికి కనువిం దొనర్పినది, ఒక 
_న్తంభముమోవ నిలబడి యున్న ఏినాయకుడు మందహోసము 

చేయుచు వారి నాశీర్యదించుచున్నట్టున్నాడు. ఇంకొక చోట 
సరన్వతీబేవి వద్చినీదేని గానమునకు తన నంతనము నెజీగించు 
చున్నట్లు చిజునవ్వు లొలికించుచున్న ది. మజొక-వోట అన్న 
పూగ్ణా దేని నరమసుందరముగా శిల్సింపబడి లోకమునకు కాట 
కములు రాకుండ కాపాకుటకు (వతిన పూనినట్లున్న ది, ఇంకొక 

చోట మృత్యుంజయుడు దర్శనమిచ్చి అభయదానము చేయు 

చున్నాడు, ఆ రీతిగా నానావిధ బై నమార్పులను ఆ _స్తంభ 
ములమోద దర్శించువారికి ఒక కంబముమోద పీరభదప్ప 
అగవడినాడు, ఆ నిగ హము ముమ్మూూర్తుల ఏరభదుని బే, 

అది ఆతడు కావలయునని శిల్పులతో చెప్పి చెక్కీంచు 

ఫొన్నాడో, లేక ఆ నీలు లే అతని సౌందర్య్వలావణ్యములకు 

లోబడి అట్లు గండరించినారో వద్నినికి తోచలేదు. అమె 
తొగరు వెదవివై దరహానముద వట్టియిట్లన్న ది : 

“రనజ్ల శేఖరులు తమ మూర్చినిగూడ వెలయింన 
జేసికొన్నా రా యేమి? ఈ వి గహము తమ నోటి 

నుండి యూడి వడిన క్షే యున్నది (22 

ఏీరభదప్ప : ఆ మూర్తి నా నోటినుండి యెట్లూడివడును ? 
అది శ్రిల్లి చేతి యులినుండి రూపు 'తాల్బనది. నీవా 

బొమ్మకు దిష్టి వెట్టుచున్నట్లున్నా వు, 
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వద్నిని : చెట్టినచో మీ అమ్మగారితో చెప్పి ఉప్పు మిరవ 
కాయలకు వని వెట్టుదములెండు, అప్పుడు దృష్టి 

దోషము తొలగును, 

ఏరభదప్ప నచ్చట త తన మూ 
పడలేదు, వారు నెండడు య ఇంకొక కంబ 

n 

అన్ని విధముల పద్నినియ. అ సమదీర్ధృ నాసిక, చంద 
ముఖము, నమున్నత వర్తుల వత, జనములు, ల తాభుజములు, 

వద్శహ్న_న్తములు అన్నియు వద్మినీబేవివే, అద్దములోని ప్రతి 
వింబమునకును బింబమునకునువలె పోలిక లన్ని యు అమరినవి, 

ఏరభదప్ప అన్నాడు : 

న 

“వద్నినే | ఈ మూర్తి యెవ్యరిదో చూడుము ; ఎంత 

సొంపుగా నున్నదో (వ 

వద్మిని తన (వతికృతిని గాంచి తీచ్చవడినది, ఆ విగ 
హాము అచ్చముతనటే, ఆ శిల్సి తన్ను తీర్చ్వవలయునని యిట్లు 
చెక్కా నాడో, "లేక అలవోకగా తీర్చినవ్వు డ్ట్ట మూర్తి సద్ధ 

మయినదో ఆమెకు తోచళేదు. భొంతవడి! అమెకు న్స్పతే 
వచ్చినది. తాను తొట్టకొలుత రంగమండవములో విరుపళ్లై 

కాళ్ళనై బడి లేచిన పిమ్మట ఒక శిల్పి కుమారు డెన్యశో తన్ను 
జెవ్ప వేయక చూచియున్నాడు. తన నర్వ్యానయనములవై 

ఆతని చూపులు జాలు వాజినవి. అఆతనినిగూర్చి తా నప్పుడు 

కాముకుడని యనుమానించినదికూడ, ఈ నిర్మాణ మాతనిై. 
యుండవచ్చును, “నే నానాడు తవ్చదలంచితిని, ఆ శిల్పి నన్ను 
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చూచినది కాముకదృస్టితో గాదు. నన్నిట్లు తీర్చ నెంచి 
సౌందర్యదృష్పీత్ మాచినాడు, ఆతనిని వృథగా నంకించి 

పొవము మూట గట్టుకొన్నాను, మానవుల యూహా లిశ్లే 

యుండును గాబోలు, ఒకరు చేయుచున్న వనిని ఇంకొక రర్గము 

చేసికొన లేక అపోహముల పాలగుచుందురు. ఇప్పట్టున నే నింక 

అత్మవరిశీధనము చేసికోనలయును, సీఠభదన్నకు నావై 

(వేమ యున్నదని న్ ననుకొనుచున్నాను, మజీ ఆయన 

హృదయమేమో నాకు "తేలియదు, తుదకు మోనపోవను 

గచా, అయినను ఆయన మనస్సును తెలిసికొనుట మంచిది, 

పద్నిని : సృష్టిలో మనుజులను బోలిన మనుజులుండుట లేడా ? 

వీరళద : ఉండవచ్చు. కాని నిన్ను బోలిన వనిత లుండరని 
నా యభి పాయను, 

పద్నిని : మో దంతయు చిత్రము, నే నంత ఆకాశమునుండి 

యూడివడ లేదు. నావంటివారును నుండ డవచ్చును, 

వీరభద్ర : కాదు వద్నినీ ! నీవు శారదా భ సంఛన్న నీలా 

కాశమునుండి యూడివడిన కరుణోదీర్ల గిరిజారమణ శీర 

న సంద ₹ేఖవే, మానవ మన నృమ్మథనార్థ నవనున సళ 

రాజ మం| కవి ద్యన, నంచేహము చేదు, లేకున 

ఇంతటి మృదులాచ దివ్యసుందర తనూవిలననము 

లెవ్వరి కుండును | 

ఏరభదప్ప ఈ మాట లనునవ్పటికి పద్నినిని లజ్జ 

యానరించినది, నెనువెంటనే తాను వేశ్యనను భయము: 
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సైతము కలిగినది, ఆమె నిరా శాహతములు భయనిదానములు 

అయిన చూపులతో నాతని పుల్కుపుల్కున జూచుచు 

నన్నది : 

పద్మిని : నన్నుగూర్చి [నభువుల యభిపాయ మేమో తెలిసి 
కొన వేడుక వడుచున్నాను, 

పీరభ (ద్ర : నీవ పద్యానతిపి, అందగ త్తైవు, మంచిదానవు, మా గ్ల 
ఖా 

అము కు నాన్నకు ఇష్టురాలవు, 

వద్నిని : మణీ మీకో ? 

పీఠళ।ద : నొ కష్టము లేకున్న నేమాయె, గృహయజమానుల 
అ 

(శునును నూణనగొంటిని గ తా, 

సద్నిని * మో కిష్టురాలను గాసవ్వుడు గ ఫ్రహయజమానుల 

(వేమ నాకేమి యొరిగించును ? 

వీరభద : పద్మా | నేనేమియు చెప్ప లేకున్నాను, 

ఏరభ్యదవ్ప ఈ మాట యనుట తోడనే తాను వేశ్య 
యగుటచేత నే ఆత డేమియు చెప్ప లేనను చున్నాడని భావించి 

పద్మిని భయ భాంతమైనది, ఆమె తన యాశాతంతువు తెగి 
పోవుచున్న శ్లు. నముబ్వేగమును. పొంది గద్దదస్వరముతో 
నన్నది : 

వద్నిని : నేను 'వేళ్యనని నంచేహమూ? 
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పీరభ్యద : నీవు వేశ్యవని యెనరన్నారు 1 సీ కింతవజకును 
"జెలియదా ? సీను వేళ్యవు కావు, ఉత్తమోత్తమ 
(శె వాఛారహరాయణు లై న దంవతుల ముద్దుల బిడ్డవు, 

వది+ని : కాదు. నూ యమ కుప్పాయమ్మ, మోరు చెవ్వు 

శ నదంవతులు 'లెవ్యరు ( నన్ను మూానగింపకుడు, 

వీరభ్మద : కాదు వద్నినీ | కాదు, కుప్పాయమ్మ నీకు పెంపుకు 
తల్లినమ్యతమె, కన్న తలిదండ్రులు శిష్టా బారసంవన్ను లు, 

అందుకే సీకిట్టి నియమపాలనాళ క్రి యబ్బినది, సీవిందతీ 
యనురాగమును చూజగొన గలిగినావు, నీ ర_కృము 
లోని సరా(ణువ్రలును శివ వభావ పూతములు, "వేళ 

నను మాటనుమజచివొమ్ము. నామాటప్రై నమ్మకము 

లేనిచో అమ్మగారి నడిగి తెలిసికొనుము, నీ పుట్టినిల్లు 
అనంత పురము, నూయమ్మ పుట్టిన యిల్లును అనంత 

పుర మే, 

ఏీరభద్రవ్ప మాటలు నమ్మ వలయునో వేదో వద్దినికి 
తోచలేదు, అతడు తన్ను వెండ్రాడదలచి తాను వేశ్య యగు 
టచే నల్యురు నిందింతురని వేళ కాదని లోకమునకు (పకటిం 

చుట కీ పన్ను గడ వన్ని హావ్; లేక నిజమేఅంత యేమో; ఆమె 

యూహీంవలేకపోయినది, తాను 'వేశ్వ కాదని కుప్పాయమవు 
ఎవ్వుడుగాని తనకు చెప్ప'లేదు. అట్లుచెప్పిన తనకు లోబడదని 

ఆమె అట్లు చేసినదా. నమో, అంతయు వద్నినికి అయోమయ 
ముగా తోచినది, ఆమెదృష్టిని మజుల శిల్బ్చసందర్శనముమిోదికి 

వోనిచ్చినది. 
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ఆ ముఖముండవములోని యొక భాగమున వారికి 

మూడు లోహమూర్తులు దర్శనమిచ్చినవి, అందు ఏరభద 

మూడ్తులు రెండు, భః దకాకీమూ ర్తి ర్తి యొకటి, వానిని మైలనరము 

నుండి వచ్చిన య డ్లనాచార్యుడును, వాంచాలన కమునుండి 

నచ్చిన విచ్యానిఫియు a రు. వ్రని ఉత్సనమూప్తులు, 

ఏరభద భద్రకాళీ న్మిగహములు ఆెంకును మిక్కిలి పెద్దవి, 
నాని పరువు దాదాపు ఇకువదియాజు మణు'సలకు మించి 

యున్నవి, ఇంకొక పరభద వ్యిగహము శాంతమూర్తి. ఇది 
యేడు మణుగుల బరువ న్నది. నంత మె న. పై సహకాహసముల 

'నవ్యరును చేయింవరు. భః దకాళీవి, గనాము మ భు దుని చెవుల 
పళ సన నెత్తు కల క్ష. యున్నది డ్స్, జనని చవ్రుువజుకు 

వచ్చు నెత్తు కలె 'జేఏమూక్తి య. కవలయునను మయశిల్బ 
స! య న్ మి 

న్) నిం మనమును వాటించి యా శిల్పులు చాని నట్లు ఆర్చి 

నారు, ఈ మూడు మూర్తులను వర్షి రించి వారు పోబోవుయు డగా 

దొడ్లనశిల్సి వచ్చి వానిలోని విశేషముల నిల్లు వివరించివాడు: 
Go a ut ae 

ముందాతడు ఒక ఇనువకగ్ణని తీసికొని ఆ మూ్తలవై =| 

కొట్టినాడు, అపి భిన్న భిన్న రీతుల (మోగీనవి, సర (దుని ' 

కౌదమూ క్తి ర్తి మేసుగం ంభీరధ్యనిత ఖంగుమని భయంకరముగా 
|మోగినది, భదకాళీమూ రి ర్తి సౌమ్యముగా చెవుల కించునట్లు 
నినదించినది, శాంత వీకభభ్రమూ_ర్తి ర్తియు ననే నే సౌమ్య గంఫీ 

రముగా |మోగినది, ఆ (మోత విన్నప్పుడు వినిన వారి చిత్త 

ములలో శాంతి వి స్తరిల్లినట్లయినది, భదకశాళిమూూ ర్తి క్తి ధ్యని 
ఎట్టి మనస్తావమునేని శాంతింప చేసి ఆనందము నొడగణూార్చజాలు 

(వణవనాదమువ లె నున్నది, 
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“నాయనా ! వీరభ[దా! ఈ మూడు మూర్తులకు 
ఉపయోగించిన వంచలోహములు వేటు వేటు పాళ లో గలిపి 

నట్టిని ఆ పాళ్ళ నట్లు కలుపుటచేతనే ఈ నాదములలో నిట్టి 
తారతమ్యము సుటిల్లినది, నాద|బహ్మమునలన గూడ ననేక 
విధ (వయోజనములు మానవులకు కలుగుచుండును, అందుకే 

లోహముల పాళ్ళ మార్పుతో నాదభేదమును బట్టి ఫల భేదము 
లనుగూడ ఉత్తమ శిల్పులు సాధింవనలసి యున్నారు, మనము 

శివపూజ చేయునవ్వుడు గంటను (మోగించి “ఘంటా నాదం 

శివార్పణమ్” అనుచున్నాము కదా! అందులో గొప్ప తత్త 

రహస్యము లేదా ! కనుక ఈ యుత్సవ మూర్తులు అసాధా 
రణములు, ఇవి భ క్తులకు సర్యాభిష్ట్రవదములై యొవ్వు ననుటలో 

సంచేహములేదు, ఇది యంతయు మీ నాయనగారి శిల్ప తవః 
ఫలము. ఆ మహనీయుడు సంకల్పించి శ్రమించి, మమ్ము 
గురించి తెచ్చి యీ పసికి వినియోగింపకున్న నూ విద్య 

(పశాశింన ఏలుండెడిది కాదు, ఆయన సార్థకజన్నుడు, 

“అనేకులగు శిల్పులు, విద్వాంసులు, కవులు తమ్ము 

గు ర్తీంచునారు లేక, తమ విద్యను |ప్రదర్శించుటకుగాని, 

అసలు దొరకనందున దానము చేయుటకుగాని ఏీలుచిక్క_క, 

అడవి బూచిన పూలవలె రాలిపోవ్రు చుందురు. వండితుడు 

విద్యతో మరణించినను మంచిదే కాని ఊహర శ్నేత్రమున తన 
విద్యా బీజములను నాటరాదని ఉవనిషత్తు వైస్పుచున్నది,. ఇట్టి 
స్థితిలో మేమెంతో యదృష్టవంతుల మని భానించుచున్నాము 
బాబూ | 
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క సందర్భమున ఇంకోక రహస్యమును/గాడ నికు 
చెప్ప నుత్సాహము కలుగుచున్నది. మనకు లోహాశొ స్త్ర 

సంనద అవారముగా నున్నది, ఒక్కొక్క లోహమువచే గాని, 

మిశలోహములచే గాని ఎన్నెన్నో విధములైన వస్తువులను 

సృష్టించి ఎన్నెన్నో ఫలములను నంపాదింవ పవచ్చును, నానావిధ 

స్తంభములను, మూర్తులను, నృపళోవకరణములను ఇట్టి 

లోహములచే న. ఎన్నెన్నో శిల్బరహన్యము 
లను మహాశిల్పులు గంథస్థము ము చేయక అర్హలగు శిష్యులకు 

మాత్రమే యువ చేశించు చున్నారు, మా సౌయనగారు సాకు 
కొన్ని వరమ రహస్యములను టెల్పినారు, వానిని నేను తగిన 
(వ చేశములం దువయోగించి అపూర్వ శిల్పముల మా 

చుందును, 

“వీరభ్మదా! వీ కిన్సు డింథొక సరమ రహస్యము 
పచేశిం ౦కల్పము కలుగుచున్నది. శ్రద్దతో వినుము, 

రాగి వది రెండు పాళ్ళు వెండీ వదునాజు పాళ్ళు, బంగారము 

పది పాళ్ళు కలిపి మిశలోహమును కూడనలయును, దానితో 
పుమ్యమి నత్మత్రభాను వాసరమున మంత వ్వేత్తయగు శిల్పా 
చార్యుడు 8) సూ క్షమును వఠించుచు జంగరమును "జేయ 

ప. ఆ యుంగరమును ధరించిన వారి యింట దారిడ్య 

ముండదని ఆచారమయూఖ మను నొక (గంధము చెప్పు 

చున్నది. “అయినచో నీ వదతి ననుసరించి లోకమునుండి పేద 

జీకమును బాబ దోల వచ్చును గదా” యందువేమో! దీనిన 

విశ్యాన మెంది కుండును ? అట్టి నమ్మక Meo ఆ శుభ 

దినము, అట్టి శిల్సి - మున్నగు సాధననంన త్తి సమకూడ 
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నలయును గదా ! ఆ వని విన్నుహతము కాకుండ నెజువేజు 
వలయును గడా ! అవ్వడు గదా శాస్ర వాక్యము ఫలించు 
నది, ఏని కన్నింటికిని పూర్వజన్మ కర్నములతోగూడ గాఢ 

సంబంధమున్న ది, నాయనా! ఈ రహస్య ములను |శన్ధావిళాన 
ములు శేనివారికి చెన్సరాదు, ఇట్టి యంగుళియకము నొక 

దానిని నీకు చేసి ఇెట్టవలయునను సంకల్పమును భగవానుడు 

నా కొనంగుచున్నాడు, ఇక మాసము దినముల నాటికీ 

పుష్యమి నతతముతో గూడిన ఆదివారము రానున్నది, 
కాన్టన అనా ఓ సయత్నముచేసీ చూతమని నాకు బుద్ది 

పుట్టినది, నాయనగారు [వ్రన్తుతము పదవీ (భంశము నంది 
యున్నారు, ఈ యంగుళీయక ధారణము'చేత పోయిన దుర్గా 

సత్యము మజుల సిద్ధింవ వచ్చునను నాశయు నాకు కలుగు 

చున్నది. 

ను ని AE: భ్మదులు ఆళ్చర్యచ! అనారు, 

దేశమున నున్న లోహశిల్పళ్యాన్త సమృద్ధికి వారు శైమోడ్సు 
పెట్టరి. అట్టి యుంగరము నెప్పుడెవ్వుడు తాల్తునా యని 

ఏరభదవ్బ ఉవ్విళ్ళూరుచుంజెను. 

వద్మినీవీరభదు లిట్లు స్యేచ్భావిహోరములు చేయుటచే 
వా రనురాగపాశబద్ధు లై నారని శామావీ, ెలిసికొన్నది, 
ఆమెనంకల్బము గారిని వీరభ్మదవ్చ కిచ్చి వెండి సేయనలయు 
ననిక దా, అది కొనసాగునట్లు లేదు, విరువజ్ష కమారుని మంద 
లింవడు, పోనీ పద్నినిని తాను మందలింపనచ్చునుగదా యను 
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కొన్న ఆ దిక్కు. లేని పిల్లరు శా మేనాడో — 

అమెను మందలించిన ఆ వీల్ల 'మేమగునో ! అది జెలిసిన వీర 

భద్రవ్చ యేమనునో |! అని కామాత్నీ భయనడుచున్నది, ఇట్టి 
మ. కామాశీ. యొకనాడు గా౭ినివిలిచి “చార్! 

స్ వీ బావను చెనికొందువమ్మా 1” అని (వశ్నేంచినది, 

బుది యజీగిన ఆవీల్ల ఎటూచె న్పలేక యూరకుండి 

re మజుల “సగున ప క 1” యని బు BA 

“నాశేభానయినను ఇ నేశవంకమోదను క్ష 

య. నాటి సెంచువొన లేదు, య లైన పిారును, 

నూమయ్యయు ఎవ్వరిని చె చేసిఫొనునట్టు నిక్లయింతురో ఏ 

బాన నన్ను చెండ్లాడదలంచునో un: చాన నేను వివాహ 

మాడుదును” అని ఆ వీల్ల జవావిచ్చినది, మ 

(పైమబద్ధు లెయున్నారని గారయెజీ యేయన్నద్. అటిషి ట్ల స్థల స్రీభో 

మేన త్త కామె యింతకన్న నేమి చెప్పగలదు ? అయినను 

కామాక్నీ ర ర_కసంబంధమును బట్టి వీరభదవ్చశే గారిని చేసి 
కొన సిరయించుకొని యున్నది, 

(్ర్రీపురుషుల యనురాగము విచిత్రమైనది, కొందజి 
కది శరీరనంయోగ మే [ప్రధానమైనదిగా నుండును, ఆ కామో 
(చేకము చల్లారిన పిదవ ఆ యనురాగమును అంతేకించును, 
దీనిని మోహము, జాంతేవ (పాశన) కామము, లేక శుద్ధమైన 
ఇందియో ద్వేగము అనవచ్చును, మజీఫొందటీ విషయమున 
బాహ్య సౌందర్యాదులనుబట్టి యనురాగ మేర్చకుచుంకును, 

ఏ కారణముచేతగాని ఆ దూవమునకు హోని వాటిన్లీనచో, ఆ 



156 లేపాలీ 

యనురాగమును నశింసవచ్చును. ఇంక కొందజు గుణరూవ 

విద్యాశిలములనుబట్టి (సేమబంధ్రమును కల్ప్సించుకందురు, ఈ 
నందర్నమున కొందజీదృష్టలో సౌందర్యమునకంత గా (ప్రాధాన్య 

ముండక విద్యాగుణశలముల శే యుండవచ్చును, తుది వారి 

(పేమ చెక్కు చెదరక శాశతముగా నుండుటకు ఏలున్నది, 

సుఖదుఖములయం దై (తస్థితిని భజించు నిట్టి (ప్రేమనే 

యుత్తమమానన పేమమనియు, దై వదాంవత్యమనియు మహో 

కవి భవభూతి సీతారాముల దాంవత్య _వేమయోగము. నభ 
వర్ణి ంచువట్టున నుడివినాడు, ఈ (వేమ హృదయసంబంధ ము, 

గుణశీలసంబంధముకలదగుట ముదిమి మున్న గుదశలు వై కొన్న 
వృడును చక్కు చెదరక నిలిచియుంకును, 

పదిన ఏరభ దుల (వేమ మిట్టిది, నీరభదుడు పద్మినీ 
చీ రూనవ్మిభములచే న్యూతమే ఆకర్షి ంవబడ లేదు. ఆమె 
నాట్య, సంగీత విద్యాకౌశలమునకు అతడు ముగ్గుడెనాడు, 
తరువాత ఆమె గుణశీలము లాయన నాకర్షించినవి, ఇట్టి పిల్ల 
యిల్లూలెన జీవితము వండగలదని యెంచి యామెవై Ex 

బంధమును సెంచుకొన్నాడు. ఆతడు కావలయుననుకొన్న చో 

రూవవతులు దొరకకపోరు, వారిలో నింతటి విద్యాగణ శీలము 

లుండవలయునుగచా | 

ద్నిసిసాడ ఆత డొక మండలాధిపుని తనయుడని 

మాత్రమే (శేమింవ లేదు, ముం దాతని రూవ మామె నాక 

ర్చించినను తరువాత తరువాత ఆతని కార్యనిర హణదత,త - 

వాని కుటుంబౌన్న త్యము వా నిరువల్ణ యుదా త్తత మున్నగునవి 
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వానివై నామె కనురాగబంధమును ధృఢ మొనర్చినని, కేవ 
లము అఫికారమో, దర్పమో ఆకర్షణ హేతువగుచో, విరు 
వళి దుర్తాధెవత్న్గమూడిన వీవు టు వద్నిని పీరభదుని చెండ్లాడి 

యెమి బాముకొనును ? వదవిని బట్టి వాని కన్న గొవ్పవాడు 
గదా కృష్ణవ్ప. కనుక వద్దిని దృష్టిలో ఏీరభ్ళదుని గుణలీల 

సామర్థ్యముల కే (ప్రాధాన్యము, 

ఈ వలవనునది ఇంకను విచిత్రముగా నడచును, ఒక 
డొక దానిని వలచును. ఆమె కాతన్నివై అనురాగ ముండదు, 

అశ్లు ఒక్క_ తె ఒక పురుషునిపై (వేమవీజను నాటుకొనును. 

అత డంగీకరింవనందున గాని, వి తిగతు లనుకూాలింవనందునగాని 

అది ఫలీంవక పోవచ్చును. ఇట్టివానికి వద్శినీ కృష్ణవ్చ నాయకు 
లను, గౌరీ సరభమలను ఉదాహరణముగా గై కొనవచ్చును, 
గౌరి అందమైన పిల్లయెనను, మేనత్త కామెను వీరభ్గ దునకు 
చేసికొను నంకల్పమున్నను వీరభ[దు డందుకేల యొవ్వుకొన 
కున్నాడు ? ఇట్టి యుదాహరణములు వెక్కులు మనకు 
లోకములో చిక్కును, వీని కన్నింటికి కారణములు వేటుగా 
నుండును. అవి పూరంజన్న నంబంధములై కొన్నియు, ఇతర 
హేతువ్రలు గలవై_ కొన్నియు నుండవచ్చును, 

17 
నాటుమండవ శీల్చముల నారసి వచ్చిన నాటిరా కి 

కామాశ్నీ యొక కల గన్నది, ఆమె (హీంకార్మతయసంపుట 
మైన వంచదశీమర్యతముతో లలితాదేవి నువాసించుచుండును, 



158 కేప్రాత్నీ 

మూకవంచశతి అమెకు పారాయణ్మగంథము, మూకుడు చిన్న 

ప్పటినుండియు మూగవాడే, అతనికి శామాశీ'చేవి యను" 
హాము నలన హశాత్తుగా మూకత్యముపోయి విద్యలు లేజరిల్లి 
నవి, అతడు మూకమహోకవియైనాడు, తన్న నుగహించిన దేవత 

కామాతీని గూర్చి యాతడు _అయిదునందల శ్లోకములను 
అయిన విధముల వృ త్తములలో రచించినాడు, ఆ గ ంధథమును 

మూకపంచశతి యందురు. జేవీభక్తు లీ శ్లోకములను పఠించి 
"చేప వసాదము నందుచుందురు. రంగమంటవములోని దివ్య 

శిల్పములు హృదయమును ఆకర్షి ౦వగా కొంతతడవన్రు తొండ 

చేశంరమూర్తిని భావించి ఆము శామావీ. పంచశతిలోని 
కటాతుశతకమునుండి కొన్ని శ్లోకములను భక్కిమెయి వఠిం 
చుచు, మంత్రమును ఉపాంశుజవము చేయుచు నండుకొన్న ది, 

కామాతీ జ్యాగత్తునుండి స్వప్నానస్థలో (ప్రవేశించి 
నది. ఇంతవజకు ఆమెకు న న్నములో లలితమైన అంబా 

స్యరూవము మాత మే తోచుచుండెడిది, నేడట్లు కాదు, అష్ట 
చాహునమంచిత దుర్గా బేవి గడా ఖడ్డ పా శాంకు శా ద్యాయుధ 

'ములను ధరించి దంష్టా/కరాళయె దర్శనమిచ్చినది, ఆమె 

నీంహోననము నధిష్థీంచినది, ఎడమకాలితో మహిషాసురుని 
తన్నుచు |క్రిశాలముతో పొడిచి చంపుచున్నది, అత డ్వార్త 
నాదము చేయుచు విలవిల తన్నుకొని చచ్చినాడు. కొంతవడి 
కామె మటీంత భీపణాకృతియై. విశ సరూవము తాల్చినది, 
ఆ తల్లి పాదమొకటి వెనుగొండ కొండమాద మోవీనది. 
“రెండవపాదమును. లేపాతీ కూర్మాదినృష్టమువై పెట్టినది, 
'భయంకరమగు నక్తృమును తెజుచి యిట్లన్నది. 
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“కామాశీ ! మో దంవతుల భక్తి నాకు మెచ్చు 
గూర్చినది. నే నింత వజకును వంపా విరూపాత బేవుని 
పాదదాసినై విజయనగర నామాజ్యమున 3 మువ్వును 

రానీక కాపాడినాను, విజయనగరరాజుల నివ్వుడు స్యార్థము 
యెకొన్న ది, వారు స్గభర్శ చ్యుతులగు చున్నారు. wa 

లగు వారి చేతిలోనికి (వభుత్వముపోవు పడుకోజులు చాపు 

రించు చున్నవి, వారు విమ కీన్గులతో చేయి కలువజూచు 
చున్నారు, సద్యారిణ్యుల నాటి భక ర కీ వవత్తులను ఆదిమ దంవ 

తులయెడ ఆ యేలికలు చూపుట లేదు. అంతయు తాజు 

మాబగుచున్నది, ఇక నే నచ్చట నిలువజాలను, క అవి 

నిజావానము చేసికొందును, నేటినుండి se ంక్లనణుకును 

విజయనగర సామాజ్యము యుద్ధజ్యాలలో చిక్కి. తపించును,ః 

అనై సమూలముగా నాశనమగును, అచ్చటి రాజకుటుంబ 

ములు దహీణచేశమునకు తరలి రాగలవు, మి దంవతులకు 

నివ సన్ని ధానము చేరునలో నున్నది, 

గల 

జ ప్న గా 

ఈమాట లనుచునే చేవీ నరూవము తిరోభానమంది 
నది, అప్పుడే విరువణ్ణ “కామాతీ !' తెల్లవార వచ్చినట్లున్న” 
దని ఆమెను మేలొ-లిపినాడు. ఆమె భర్తృ దేవుని పాదము 
లను కన్నుల కద్దుకొని తన స్యవ్న వృత్తాంతమును వినిచినది. 

ఆయన దుగా దేవి చెప్పినట్లు జరుగనున్న విజయనగర వతనము 
నకు హృదయమున మిక్కిలి వగచినాడు, కన్నుల నీరు వై తము 

పెట్టుకొ న్నాడు, 

వీమ్నుట వారు (వభాత వ కూర్మా దిమిదికి 

పోవునవ్పటికి మిక్కిలి చెద్దదయిన శ్రీ సొద ముద యొకటి 
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జాతిలో మూడంగుళముల లోతుగా వారికి పొడకట్టినది, అది 

దుభాపాద ముదయని వారు సంభావించి "దేనేమహిమకు భక్తి 
నములైనారు, సంగతి నంతటిని విన్న పురుపో_త్తమస్థవతి 
దుర్గా వతిషఘ్టయు నిక్క_డ యావళ్యక మని సూచించినాడు, ముఖ 

మండవములోని యొక మూలనున్న _స్తంభముమోద శివ పియ౯్ 
శిల్పమనోజ్జ మైన దున్లా దేవిని దిద్ది తీర్చినాడు. ఆమె న్తంభో 
దృవ దుర్గ, కామాశ్నీ ేవియాజమాన్యమున దుగ్గా దేవికి ప్రాణ 
(పతిష్థానే త్రోస్మీలన నంస్కా_రాదులు జరిగినవి, ఆ "దేవత గూడ 
పాపనాశేశ(ర "కోదండరామ వీరభదమూర్తులతో చాటు 
ఆరాధకులకు నిత్యోపాస్యురాలయినది. 

x న న x 

లేపాటీలో వీరభ్యద రఘునాథమూ రుల [వతివ్యలు 
జరిగిన వీన్ముట విరువణ్ణ వెనుగొండ దుగ్గాఫివతి యగుట శిల్పు 
లకు నంతోవమును గూర్చినది, కాని కొంత కాలమున కే అతనికి 
వదఏచ్నుుతి జరుగుట వారకి విచార కారణమైనది, 
ఇందుకు విజయనగర రాజ్యాంగములోని అనై. కమత్యము అనక 
తవకలు హేతువులై నను, మనుమ్య(ప్రయత్నముచేత దై వాను 
(గ్రహమును పొంది మజల మండలాధినత్యము నేల సంపాదింన 

రాదని శిల్పులు సంకల్సించుకొ న్నారు, 

చేపాశీలోని శిల్లీగణములో చెక్కు_రు స్యోతిర్శం త్ర 

తంత్ర శాస్త్రములలో అఖండు లున్నారు, పురుషో _త్తమస్థవతి 

మాట వచెవ్చనే యక్కజ లేదు. జక్క ణాచార్యునికీ జ్యోతిర గంత 
శా సములు వంశపరంవరా నములు చెందోటనుండి వచ్చిన 
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బ లైన కందసాధారణ మేథాశొలిత మున్నది, ఒకనాడు సర్వ 

శ్నాన్ర్రకుశలులై న నలుగు రైదుగురు శిల్బాచార్యులు నాట్య 
మండవములో నమా శేశమైనారు. వారు విరువల్ల్ణ ఏరభదవ్పల 
డాతేక చక్రములను చెప్పించి పరిశీలించినారు. వదవీచ్యుతి 
కలుగు నాటికి వఏరువణ్ణకో |గహబలము వాలియుండ లేదు, 
ముఖ్యముగా రవీ కుజ గ పాముల బలము చాలనందున రాజు 

(భంళము జరిగినది, బుధ రాహువుల బలముందుటచే ఆతడు 

"దేవాలయ నీల్చ్బసి ర్మాణమున కృతకృత్యుడగు చున్నాడు, 

మోతీ కారకుడగు శేతువ్రు తగిన స్థానమున నిలిచి విరువణ్ణ 
వీవయమున సానుగహ్మాడె యున్నాడు. 

తరువాత వారు వీరభ్యద్రవ్చ జాతేకమును వరిశీలించిరి, 
కుజు డాతనికి వర మోచ్చ సానములోనుండి యోగ్యగహ 

దృష్టుల నందియుండుటచే అనుకూలుడే కాని, కొన్ని చిన్న 

లోవము లాతని కున్నవి, రవి అధిమిత్ర స్థానము నందుండుట 

చేత అనుకూలుడే, కాని వానిని చూచు గ్రహముల దృష్టి 

మంచిదికాదు, భోగకళత కారకుడగు శుకుని బలము వీర 

భదవ్ప కధికముగానే యున్నది. మాతృ కారకుడగు చందుడు 

వాని కనుకూలుడే, ఫొలదికాలములోనే అతనికి కుజ మహావశ 

రానున్నది, ఆ నసనమయమున ఏరభ్యదప్ప జాతకము బాగుగా 

'యోగించవచ్చును. ఆ దశలో నేదో యొక సమున్నత స్థితి 

కాతడు చేరుకొనవచ్చునని వారు ఊహాచేసిరి, | గహవిషయకము 

లైన కొన్ని (వతిబంధములను తోలగింవవలసి యున్నది, అటు 

మ బ్రశగానార్య డిట్లన్నాడు, 
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బైన : ,వధానావార్యా ! ఏరభదప్పకు సంపూర్ణముగా 
(గ్రహముల అనుకూలము సంపాదించుటకు (గహజనము 

లును డానాదులును చేయట మంచిదని నా యభి 

(పాయము, 

జక్కణ : అంతియే కాదు, నవగహములు ననరత్నములకు 

అష జేవత లె యున్నారు, అయా (గ్రహముల ఆను 
రా 

కూ*లము సిద్ధించుటకు నన గహాజవ హోమ దానము 

లతో ణాటు ననరత్న ఖచిత స్యర్ణాంగుళియకమును గూడ 

తాల్పుట (వయోజనకారి యని నా యళ ప్రాయము. 

దొడ్డన : ఇది మిక్కీలి నమంజనమైన యాలోచన, తామ 

తార సువక్ల ములను ఆ యా పాళ్ళలో మేళవించి వీర 

భ|దస్నకు నే నొక యుంగరమును జేసీ మూయ సంక 

ల్పించు కొన్నాను, ఆ యంగుళయకమునందే నవగవా 
"దేవతొకములగు నవరత్న ములను బిగించిన-చో అన్ని 

(పయోజనములును 'నెజవేజ గలవు, 

విద్యానిధి : మో రా మి శ లోవామును తయారుచేసి యిండు, 

చేను వలసిన మంత్రములను జపించి యంగుళీయకమును 
రత్న ఖచితము చేసి యి చ్చెదను, 

ఈ యుపాయ మందజకును నముచితమని తోచినది, 
పుష్యమి నక్షత్రయుక్త భానువారమునాడు శుచియై, వార్చి, 
మహామంతజవ వరిపూత చేహుడై. విద్యానిధి శ్రీ సూక్త 
పారాయణ మునర్సుచు ననరశ్నా ంగుళీయకమును నిర్మించి 
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వీరభదప్ప వేలికి న్యయముగ  తోోడిగి ఆశీర్యదించినాడు, 
నీరువళ్లి శల్పాచార్యులు తమ (శ్రేయస్సును గోరి మొనా 

క త. మునకు మనస్సులో నెంతగానో మెచ్చు 
కొని వారికి కృతేజ్ఞ తొ బద్ధ డెనాడు, 

క x షః న 

పురుపోత్తమ స్థవతి లేపాహీకి వచ్చినవ్పటినుండియు 
శన నిత్యానుస్థానమును అగ_న్య్యగుహలో జరుపుకొను 
చున్నాడు, ఆతడు యోగాభ్యానవరాయణుడు, యమము, 

నియమము, ఆసనము, (వాణాయానమము, (వత్యాహారము, 

ధ్యానము, ధారణము, సమాస ___ అను అస్టాంగములను 

అత డిదివఐకే సాధించినాడు, ఇప్పుడు ఛ్యానధారణా నమాధు 
లను మూటిని కలిపి సరయమ యోగము నభ్యసించుచున్నాడు, 

ఈ నంయమమున నెగ్గినవారినే సంయములని పిలుతురు. సంయ 
మము సిదించిన యోగులకు అణమాద్యష్ట సిద్ధులును, స్మిగవో 

నుగహ నామర్థ మును అలవడును, ఇంక నెన్ని యో అలా 

కక దివ్యశక్కు లనువారు (వకోటింపజాలుదురు. లేపాఖ్నీ జేవా 
లయ శీల్చ ములను తీర్రు టకు అసంఖ్యాకులై న మహోశిల్పులు 

విచ్చేసియుండుటచే (వ వధానాచార్యుని శకెక్కు_వగా పి శాంతి 

చిక్కు_టకు వీళైనది, పురుషోత్తముడు తన కాలము నెక్కు 
వగా ఈ సంయమాభ్యాసమున కువయోగించుకొనును, 

ఒకనాడు పురుహా_త్తముడు ఆయా శిల్పులు చేయుచున్న 
శిల్పములను పరిశీలించి భోజన వేళ కాకమునుచే పాఠశాలకు 
వచ్చినాడు, ఆనాడు సోమవారము, ఆచార్యమాతకు సోమ 
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వారవత నియను మున్నది, ఆనాడామె జపము, పూజాపుర 

స్కారములయినగాని వంటవనికి పూనుకొనదు. ఆచారము 
ననుసరించి నాడితరులెవంరును వంటచేయ వీలుగాదు, భోజనా 

రము వచ్చిన కుమారు నామె “ఇంక నాలస్య మున్నది. 
నాయనా ! వని యేమైనను వూచుకొమ్మని చెప్పినది, 

అ పాఠశాల శెదురుగనే యొక బృహత్స్చాపాణము 

చిజుకొండనలె నిలిచియుండెను, దానిని చూచుచున్న స్థపతి 

హృదయమున నేమి యూహకలిగెినోయే మో, ఆతడు నల్యురు 
కృతహన్తులై న శిల్పులను నామమా[తముగా తోడుచేసికొని 
ఆ శిలను ఏడు తలలత్ నొన్వు నాశేందునిగా శీర్చిదిద్దినాడు. 
ఆ యేడు పడగలు ఛతముట్లు వి సృరింపబడినవి, సర్చశరీరము 
చుట్టలు చుట్టుకొని యున్నది, ఆ చుట్టలమధ్య పానవట్టము 
మోద ఒక బృహల్లీంగా కారము మలచబడినది, ఇది యంతయు 

ఒక్క శిలలోనే రూపుతాల్చినది, దిగుననుండి ఫణ్యాగము 
వజకున్న యెత్తు సదునాజకుగుల వమాణము. ఇట్టి బృవా 
[దూవమును క ల్పీంచుటకు వట్టిన కాలము వదునాజు గడియ 

ల నను "కాదు, నాలుగు గడియలు మాత్రమే, అతని తవ 

శృ క్తి యెట్టిదో ! పురుహో త్తను స్థవతి తన సంయమశ క్రి చేత 
ఇట్టి మహాఘన కార్యముల నెన్ని ౦టినో చేయుచుండు వాడు. 

ఇట్లు నాగలింేశంరమూూ ర్తి శిల్పరచన ముగిసిన పీమ్నట నా 
శిల్సివతంసు డర్దానికి (ప్రాణవతిష్టుచేసి దాని యదుట'నే ధ్యాన 

నిమగ్నుడై సమాధి సుఖము ననుభవింపబూ నెను, 

-. తల్లీ, మనుమరాలు లకీ శనిబిలిచి నాయనగాశేరమ్మా! 
'యని యడిగినది, ఆ కిల్ల వాకిల్వద్దకు వచ్చి చూచునవ్పటికి 
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వ్రంతదనుక చిన్న కొండగానున్న యూ బండ నాగలించేథ 

రుడుగా రూపు తాల్పియుండుట, డాని యెదుట తన తండి 

ధ్యానా నానస్థలోనుండుట గాంచి లక్షీ సాయనమ్మశకా నక్తం 

త్రము చెజీంగించినది. మడిగుక్లలతో నున్న యా నిల్పి మాత 

వాకిటిలళోనికి నచ్చి కుమారుని. (పకిభకు, కవకళ్ళ క్రికీ జీచ్చవడి 

యద్దాని సౌందర(మును తిలకింవ జొచ్చినది, "రెండుమూడు 

క్ చూచుచుండగ నే న. మొక వెద్ద (మోత 

వినవచ్చినది, ఆ ధనికి శిల్పాచార్యునకు నమా భంగమై 

కన్నులు తెచి చూచినాడు: లింగాకృతి మూలమునుండి 

స్పవ్తర్థ నాగోం|దుని శిరములదాక నిలువున శిల్చము వగీలి 
యనన్నుని, వగులున్న చే కాని యది రెండు ఖండములైపో 
"లేదు. శిల్పాణార్యుని మనస్సున కిది యేదో యశుభముగా 
తోచినది, అయినను అతడా భానమును బహిర్షతముగానీక 
దానికి శాంతి విధులు జరికి యామూర్శి తన సభావముకు 

గోల్పోకుండునట్లు తన తవళ్ళ్శ క్రి చేత చేయగలిగినాడు, దానిని 
శిలాదోషమని కొందజు శిల్పులన్నారు, మాతృదృష్ట సోకి 

యట్లయినదని కొంద అన్నారు. పురుషోత్తమ స్థలి నడుగగా 

అందుకు వ్యాఖ్యాన మనవనర మనియు అమూరర్తి యెట్లయినను 

స్యప భావమును గోల్పోవదనియు సమాధాన మిచ్చినాదు, ఈ 

సంఘటనము విరువణ్ణ (పభృతులకు పురుషోత్తమ స్థవతిమోద 
భ క్రి గారవముల నినుమడింవ చేసినది, 

ఫ్ర 

jo 

పురుషోత్తముని మేనల్లుడు మాచమూ ర్తి, మేనమామ 
వళ్ళ శ్రి చేతను, శిలావిజానము చేతను వంత లేసి ననులుచేయు 

చున్నాడని యెబుగును, ఎచ్చటనై నను లింగమూర్తి కెదుట 
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నందీశంరుడుండుట సంప్రదాయము, శంకరుడు వృష భధ్యజు 

డును వృషభవాహనుడును అయినందున లింగమూ రి శెదుట 

నంది యుండక తీజదు. 

మాచమూర్తి మేనమామ చేసినపని సంపూర్ణము 
శొదని ెలీసిఫొని నంది నిర్నాణమునకు బూనుకొనినాడు, 

నాగలించేశ్యర శిల్బమున కెదురుగా నూరు ధనువుల దూర 

ములో నొక చెద్దశిల ప్రకృతిసిద్ధముగాగే యున్నది, ఆ నల నాగ 

లింగేశ౧ర సా బు కత్యేంతమా అభిముఖముగా నున్నది, ఆ 

శిలను ఒక మహానందినిగా మలచుటకు మాచమూ రి పూని 

నడు. అయనకు పొన్న ంబలకశిల్సి, శివ సియన్ స హంపణ్ణలు 

చేదోడుగా నిలిచిరి, 

ఒకనాడు నాట్యమంటవమున విరునర్ణి వీరళ్లి (వభృతులు 

సమావేశ మెనారు, నాట్ననుండవ స్తుభశిల్పములు, ముఖ 
మండవన_న్తంభళిల్చ్బములు అశ్యద్భుతమునై. నందున కన్నిర్మా 

ణము చేసిన శిల్పుల "కెట్ట బహుమాములిచ్చి ననూఎనింతమా 

అని వారాలోచించ మొదలిడికి, ఆ సందర్భమున  శేపాత్నీ, 

హిందూపురములలోని పలువురు చెద్దలుగాడ వచ్చి శిల్ప 

సందర్శనము చేయుచున్నారు, ఇంతనజకు పనిచేయుచున్న 
శిల్పులు దినబ త్తేములను నిత్యావసర [ద్రవ మునుదవ్ప ఎట్టి 

వేతనమును పుచ్చుకొనుట లేదు. (పథాన స్టపతికి ఉ_త్తమకళా 

నిర్మాణముననే మాపుగాని, దానికి విలువగట్టి డబ్బుతీనివొను 
నుద్దేశ్య మే లేదు, వారమున కొకసారి భోజనమున కావళ్యక 
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మగు వన్తుసామ్మగియంతయు భృత్యులద్యారా శిల్పుల వసతి 
గృహముల ముందుకువచ్చి చేరును, అదనముగా వారిశేమైన 
వస్తువులు కానలసి యున్నను వారాభ తుల తో జెప్పి తెప్పించు 

కొనవచ్చును, ఈ విధముగా విరువణ్ణ శీల్బీకంరుల శేలోవము 
జరుగకుండ చేర్చాట్లు చేసినాడు. ఇక ఆయా |ప్రశ్యేక ప్రత్యక 
శిల్ప కార్యములకు అఫిపతులై న పురుఫోత్కమాది స్థవలివర్ఫు 
లకును ఏ లోటును లేదు, వారికి రాజముర్యాదోచికముగా నిత్య 

జీవితము సాగిపోవుచున్నది, తమకు లేని సౌకర్యములనుగూడ 
శిల్పుల ేర్చాటు చేసియున్నాడు కళా కియుడగు ఎరువణ్ణె, 

దై వమూర్తులను నిర్మించియిచ్చు శిల్పులు ఆ ద్రైనము 

లకు (పతినిధులనంటివారని శ్యాస్త్రమనుచున్న ది, “నిల్చి పూజా 

ధీిలాపూజా న్రిల్లి దుఃఖేన దూఖతా,” శిల్పులను పూజించిన, 

శిలలనుప్తూజించిన ఫలము చేకూరును, శిల్సిని గారపింవక 

కొంచెవజచినచో, ఆ శిల్పులు తీర్చిన శిలామూర్తులుగూడ 
దుఃఖము పాలగును, ఆ దైన శిలా[పతిమలు భ కులకు సత్ఫలీ 

తముల నీయజాలవు, ఈ రహాస్యముల నెణింగిన ఏిరుషణ్ణ శిల్పా 
చార్యుల నుచితబహుమతులచే సత్క-రించుట కర్తవ్యమని 
తలంచినాడు, సమ్మాన నిక్లయసమావేశ మునకు వీలునక పోయి 

నను కన్న ప్పనాడ | ప్రతిదినము వచ్చునళ్లు శిల్పసందర్శ నేచ్చతో 
వచ్చినాడు, 

బహుమానమును గూర్చి ఇంతని అంతేని ఏరళ్ణ విరు 

పళ్ణిలు మధనవడుచున్నారు. యువకుడైన ఏరభద్రప్పయు 
తనకు తోచిన సూచనలు చేయుచున్నాడు. _స్తంభములు 



168 లేపాక్నీ 

నుహాళిల్ప మండితములగుటచేత వాని శేమిచ్చి బుణమాగెద 

నును (ప్రశ్న పుట్టినది. ఎనరికి తోచినట్లు వారు. చెప్పినారు, 
కన్నప్ప కన్నడము వాడు, అతనికీ తెలుగంతగా రాదు, అతడు 

“వెలుగు కన్న డములను సరిపాళళో కలిపి మాటాడు చుండును, 

పిరువణ్ణ నుద్దేశించి “వూ! ఎష్టు ఆలోచనే, సాలుకు సావర్ 

వరాలు మూలకు మున్నూరు నరాలు $ఇత్తురు” అన్నాడు, 

ఆతని మాటకు పురుపో_త్తమన్థవతి చలించినాడు.  విరువణ్ణి 
నంతోషించినాకు, అతని సూచనయీ కడ కనుసకింన 
బడినది. 

ముడవములో ఒక్కొక్క వరుసలో కోన్ని స్తంభము 

లున్నపి, వాన్నివె తిర్చిన శిల్చముల కన్న మూలనున్న కంబ 

ములమోద తీర్చిన శిల్బ మెన్నో రెట్లు మిన్న, సాలుగానున్న 
_స్పంభములను చెక్కుటకు శిల్పు లెంత (శమించినదియు, మూల 

_స్తంభములను చెక్కుటకెంత (శమించినదియు కన్నన్న బాగుగా 

గుర్పించినాడు, కన్నవ్పయే కాదు, (వలి క్రభావే త్త్రయు ఆ 

నని విలువను |గహింపగలడు,. అందుకే కన్నవ్ఫ వానికట్టు వెల 
కటినా! 

నాట్య మండపములోని _స్తంభములళో  కెండంతరిత్ష 
_స్తంభములున్నవి, అని 'నేలమోద ఆనవ్ర. మండపోవరి భాగము 

ననే అవి భూమివై నానకుండున శ్లేవో యేర్చాటులు వేయబడి 
యుండును,  మొత్తముమోద ఈ స్తంభముల నట్టు నిలువ 

గల'గుట మహ్మో, జ్ఞా సాధ్యము కౌని మాటలు కొవు, పురు 

పో త్తమస్థపలికిగూడ ఆ శిల్ప చాతుర్య మబ్బుర మైనది, ఆ రెండు 
_స్తంభములను తమిళులై న వొన్నంబళ శిల్రియు, శివన్న పీయ 
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శిల్సీయు నట్టు చేసినారు. వా రసాధారణ మేధాళాలులు, 

పురుపో శ్రమన్థవ వతి ఆ మహాచార్యులకు నాలుగువందల వరహాల 

నీయ (ప్రభువు నర్గించినాడు. విరువళ్ణ అయిదువేల నిచ్చి 

యంవటి హర్ష మునకును చా తుడై నాడు, 

కార్మిక పూర్ణిమనాడు ఏరభ దాలయమునకు రాకపోకలు 
చేయు జనులకు ఎడ, తెజుపి, లేకయున్నది, అ నేకులు శివభ కు 

లా నాడు వగలంత భు ఉనవానములుండి శివార్చన చేసికొని 

రా|కికిగాని భుజిందరు, విరువ సభని కుటుంబము, సురుపో త్తమ 

స్థపతి కటుంబముగూడ ఉవవసించి శివ పూజలలో నిమగ్నమై 

యున్నవి, నిరువల్ణి b దటిసారి పురుపో త్తముకు బోఫకెంచిన 

రీతిగా నాడు సరవే మేశంఠరుని ససణోపానన చేయుచున్నాడు. 

ఆయన శో కూర్చుంశగనే నీవ స్యరూపమును సద 

యమున కోంతశేపు భావించినాకు, అటుపి విన్నుట ఆ పరమేశ్యర 
గాను సచ్చిడానందాత్శక నుని ఆతని! "తోచినది, అప్పు 

డా మూటినిగూర్చి మన నముచేయ నారంభించినాడు, అంతట 

తృతీయ నే తాదులతో గూడిన శివస్యరావము తిరోహిత 
విశుద్ద న భాసించినది, ఆత డా సరవా త్ర క్ 

మున వాలసేపు నిఫిధ్యా కము చేసినాడు, ఒకానొక 

అనిర్యచనీయానందానుభూతిని ఏరువళ్ళ పొంది, మాల సేవటికి 

గాని బాహ్యజగమునకు రాలేకపోయినాడు. 

పిమ్నుట పురుపో త్త త్తమస్థపతి వచ్చి విరువణ్ణి ల్ల వభృతులకు 

"దేవాలయమును జూపుచు క త్ర త్తమ నిట్లు సవరించి 

నాడు, 
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“చేవాలయము నొక నిరాట్సురుషునిగా భావించవచ్చును, 
జీవునకు చేసమెట్టిదో జేవునకు చేవాలయ మట్టిది, చేహమున 
కున్న శ్లు చేవాలయమునకును సరాంవయవము లుండును, ఇటు 
చూడుడు, ఈ పాద శిలలున్న వే - ఇవియే జేవాలయ పురు 
సునికి పాదములు, వానికి వైనున్న జాలు పీకల నంటిని, 

ఆ మేఖలయే నడుము, సోమస్యూత మే అపానము, అవిగో 

నున చేతులకు కరశక్సి నొడగూర్చు చున్నవా అననొప్పు 
నాలయ _స్తంభమువే విశ పురుసుని బాహువులు, చేతులకు 

నానావిధ భూషణములెట్లు అందమునుగూర్చునో, అశ్లే స్తంభ 
ములమోది నానావిధ శిల్పములు వాని కాభరణములై. 

యందము కూర్పును. ఈ _స్తంభములమిద ఎన్నెన్నో చేవశా 
(వతిమలను శీర్సవచ్చును. మువ్చదిమూడు కోట్ల దేవతల సీ 
_స్తంభములమోాద తీర్చిన చేవాలయములు మన చేశమునం 
దగేకమున్నవి, వీనిమోద నాట్వశాశ్ర్రమును యుద్దాదులను, 
లతా నితానములను గండరింసవచ్చును, ఈ _స్పంభ ములలో 

నెన్న రీతులున్న వో చెప్పజాలము, వ్తక్లే చేవాలయపు గోడల 

యందు సైతమెన్నో శిల్పములను మలచవచ్చును, కనుకనే 
చేవాలయము నొక ఏీరాట్సురుషుని యాకారముగా మన మెంచు 

చున్నాము, అవిశరూపుని శరీరమునంబే కదా చరా 
చరాత క్ జగత్తు (వకాశించునది | 

“ఆ గర్భాలయము హృదయము వంటిది, అందలి దివమే 

(వాణము, ఆ దీవపుకాంతులే అలయపురుషుని కన్నులు, ఘంట 

యనెడి నాలుకతో చేన్చడు మనలను బిలుచుచున్న స్థితిని గమ: 
నించుచున్నా రా 1 నాభివంటి (బహ ఇగ్థానమును, ముక్కును 
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బోలిన శుకనానమును, వెష్టలనుబోలిన గవాతీ ములను కంఠము 
వంటి అమలసారికను చక్కగా భావింపుడు, _మేదస్సునంటి' 

గచ్చును, ఎముకలనంటి జాళ్ళను, మూపువంటి కాయపాలిని 
గాంచుడు, 

“అది గదిగో ! చేవాలయ పురుషుని శిరస్సు - నర్యా 

గ్రమున నున్న ఆ కలశశిఖరమునుజూడ మజువకుడు, శ్రీ ల 

క్షేత్రములో ఆః శిఖరసందర్శన మే మః ME ఇంతటి 

సుందరన్యరూ వము గల చేవాలయ పురుషుని కందలి మూల 

విరాణ్మూ క్రియ అత్న. అది యె రూవములోనున్న ను, ప్ 

నామముతో వీలువబడినను భక్తులు రాగ చ్యేషములు పూన 
శాదు. నామరూవములకు ప్రాధాన్యమాయక-వానిచే సూచిత 

మగు జగ త్కారణ పరమత _త్తమునే భక్తు లనుసంధానము' 

చేయనలయును, బంగారము కానలసినవాడు అడి ఏ నగ 
సములోనున్న ను స్వీక్షరించును గదా |! నామరూవములు 

నగల వంటిని, మూలత "కము బంగారమువంటిది చేవాల 
యములోని మూర్తిని |పిమయని నున మనుచున్నాము, 

దాని యర్థ మెమను కొన్నారు ? “వతి మోయ కే ఇతి 

పఠిమా'' __ సర మేళ్యరునితో ఉపమింపబకునది, అనగా 

ఆయనకు [పతిగా భావించబడునదని, జగదిశ్వరుని న్నరణ, 

ధ్యాన, పూజనములు చేయుటకీ (ప్రతిమలు ఆయన వతినిధుల 
వంటివని సారాంశము. ఇట్టి [వతిమను సాధనముగా చేసికొని 

మూలత కము ననుభూలికి కెచ్చుకొననలయు ననుట వరమ 

రహస్యము, ” 
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పురుషోత్తమ స్థపతి యుపన్యాసమును శోతలు తమ 
తమ సంస్కారములకు దగీనట్లుగా వ 

నిరువళ్ల మాద ని యువన్యాన |ప్రభౌన మక్కువగా పడినది. 

క కన్నవ్పయు కన్నులు మూసికొని wa 

పోయినారు. భక్తులు పెక్కురు "దేవాలయముల కేగి పూజా 

పురస్కారములు చేసి నచ్చుచుందురు. వారిట్టి ళా క్షి న్ 
న్యాసముల నింతవజకు ఏనియెజుంగ రు, వికుసక్ణ యువ్యమము 

చేతనే బుషి. కల్పులగు నిట్టి నుహాశిల్పాచార్యులు వచ్చి, 

మహాశల్సములను నిర్శించుటయు, మహారహస్యములను విని 

వీంచుటయు జరిగినదని వారు సంతసించిరి, 

ss ఏరువళ్ణా “ఆచార్యా ! శిల్పులనుగూర్చి గాని, 

వారి ధర్నములను గూర్చిగాని లోకమున కేమియు. కెలియ 
కున్నది, వారు రచ్చలకెక్కక ప నుండువ్నారై 

నందున వారి యోగ్యత లెబుకస పడకున్న వి, కిల్చాచార్యుల 
ధర్మములను నంగ్రహముగా _ తెలుపుడని పురుషోత్తముని 

కోరెను, అతడావనికీ విద్యానిసిని నియోగింవగా, అతడిట్లు 
స్పెను, 

“సానగ సనాతనాది (బహ్మబుషుల వంశమున జనించిన 

శిల్పులు "వేదములను కడముట్ట చదువుటయే కాక, వాని యర్థ 
ములను గూడ క నెజీంగియుండవలయును. వేదముల నెల్ల చదు 

వుట అసాధ్య కార్యముగన నుక అవసరములై న చేదభాగముల 
విజ్ఞానమైనను వారికి ర యున్నది, వేదనిజ్ఞానమవసర 
మన్నప్పుడు వాని యంగములను చదువనలయునని 'వేజ చెప్ప 
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నక్క_ట లేదు, hols గణితము, జ్యోతి ర్యా శిల్ప 

శాస్త్రములు పూర్తిగానే చదువనలయును, చతుష్ట ఫీకోళల 
మర్మములను శిల్చాచార్యు 'జెజింగి కుటు. చేవ 

చైప్లన, గాణావత్య, బౌద్ద, జైన, శకాపాలికాది మతముల 

పరిజ్ఞానము నిల్పులకు ముఖ్యము, సున గ్లాదిలోసూములు, దారు 

వులు, శీలలు, ఇటుకలు, గచ్చులు, చితములు, నర్లములు_ 

_మున్నగు పనులన్ని యు వా శెజిగియుండు టావశ కము. 

(శత స్మార్త క్రియలను స్యయముగా నాచరించుటయేగాక, 

యితరులచే చేయించుళ కి చ యు శ్ల్పుల కుండ డవబసియున్న ది, 

న్నాన; సంధ్యా; జవ, హోమ, తర్పణ, వైశ్య దెవాదులొనర్చి 

తేగిన వై దిక సంన కిని శీల్చులు సంపాదించి యుండవలయును, 

ఇక యజనయాజానాది పట్క-ర్మములనుగూర్చి వేజుగాచెన్ప 

నక్క_జ లేదు. నరాంగమ సేద్ధాంతముల నెటింగి (పఠిస్థాతం త్ర 

మును సమర్థముగా నిర్వహింపగ ల యోగ్యత శీల్రులక్రు సంపొ 

దింవదగినది ఈ ఘట్టమున (పాణ వకిజ్ఞా, నేత్రన్నీ లన 

సంస్కారముల వంటివి కల్సి చేతిమిదుగా జరుగవలసి యున 

దున, ఆతడు తపోయోగశ క్రి సంవన్ను డగుట aw 

గుణము, శమదమాది. నిషఫ్రాగరిష్టుడె సప్పవ్వసనదూరుడై 
మంచినడవడి కలవాడుగా శిల్సియుండవలయుననుట సామాన్య 

ధర్మమె. శిల్పి, లతణోపేతములగు నవయనములు కలిగి సత్య 

వచనుడై ఏకవల్నీనతనియమము కలవాకుగానుండవలయును. 
“అరోగీ రూవసంవన్న జి అనుమాట అతని కారోగ్యముగూడ 
ముఖ్యమని సూచించుచున్నది. మయమహాగ్గి చెప్పిన ఈ లత 

ణములనే కళ(వ, సమరాంగణాదులును, వాహీలాగనుక ర్తయు 

బజరొ-నియున్నారు, వంత యేల, శిల్ప్చాచార్యునికి తెలియని 
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సంగతి యుండరాదుగనుక, ఆతడు నర్వజ్ఞుడై యుండి సదనుస్థాన 

వరుకు గావలయునని .తేలుచున్న ది. ఇట్టి శిల్బాచార్యుడు 
(పతివీ ంచినమూర్తి లోకకల్యాణకరమగుననుటలో లేశ మేని 
అతిశయోక్తి లేదు, ఈశ్యరానుగహముచే విరుప (పభువుల 
కిట్టి మహనీయ లత్షణములుగల శిల్చాచార్యులు పురుషోత్తమ 

సవతులు దొరకినారు, అందుకనియే వారు (పతిష్మీంచిన రఘు 

నాథ, వీరభద, గౌరీ, దుర్ష్ణామూడ్రిలు |ప్రభానముకలవై. 
ie వాంఛలను నజ వేర్చుచున్నని, ఇంకను తతృకుడు, 

వ మున్నగువారి కుండవలసిన వి ద్యాఫి కారాదులు 

(వ ల్యేకముగా నున్నవి, 

15 
పద్మినిని వశీపజచుకొను యత్నములో కృష్ణభూపతి 

తలచినదొకటి, చినరకు జరిగినదొకటి, అమెను రాజన ర్తకి 

పదమునుండి తొలగించినవో ఆమె సామాన(వేశగయయి తనకు 

“సులభముగా చేజిక్కునని అతడు తలంచినాడు: కాని తన కా 

బంధము తొలగుటచే ఆమె సేంచా చకోరి యెనది. విజయ 
నగరమును వీడుట కామెకు చక్కని యవశాశములను కృష్ణవ్చ 
నాయకుడు కల్పించిన క్తైనది, ఇవ్వు డాతడేమి చేయవలయును! 
పద్నినిని తన వలపుక కై ను చేసికోవలయునను తలం పాతనికి 
చిర కాలమునుండియు కలదు గదా, ఆ సంకల్పము నెజవేజనిది 

అతనికి ని దపట్టదు, 

జీవితమునం దనేకులు అందని వ న్థవ్చలశే అతా అతా న సక్తి త్రో 

అబ్బులు వాచుచుందురు, మణికొందబు వ సు పా వీ దుర్లభ 
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మను కొన్నప్పుడు దాని సంగతినే వట్టించుకొనరు. వట్టుదలగల 
మనుజులు అప్రావ్యములకును ప్రయత్నించుఓ, తువకువిఫలు లై 
నలుబన్నములకు ప్యాతులగుట అనేకుల విషయమున మనము 
మూచుచునే యున్నాము, కృష్ణవ్చకు బన్నముల నెదుర్కొన 

గల సాధననంవ_త్తీ యున్నది, అతడు తన వయత్నము నేల 
విరమించును ! 

వికువల్ణ వద్నినిని చెరదీసి తనకు బద్దశగువై నాడ. అ 
భేగముపిల్లను తన కుమారుడు వీరభ్యదవ్చ కుంపుడుక_ల్తేను 
జేయుటకో, ఇల్లాలిని జేయుటకో నిశ యించుకోని ఆత డామె 

కాశయమిచ్చి యుండును, పద్మినీ ఏీరభద్రప్ప లిదివజుశే న 
స్పరానురాగబఒద్లులె యున్నారు, ఏకి యనురాగబిజము ఫలించు 
టకు వీలులేదు, దానికీ విఘ్నములు కల్పింవవల యును, పన్నినిని 
ఆ కుటుంబమునుండి వేజుచేయవలసి యున్నది, ఒకో రీతి 
నాలోచించిన తాను చేసిన వని తప్పాయెమి 1 వది ని ఆస్థాన 
న_ర్తకిగానే యున్న యెడల అమెమోద ఏవో చాడీలు చెప్పీ, 

'నేరములు మోపి సదాశివరాయల మనస్సు విజీచి ఆమెను తన 

పాదా కాంతురాలి నొ నర్చుళొ న ఏల య్యెడిది, వ్రవ్వు డానును 

రాజాజ్ఞ లేమియు చేయజాలవు. ఆమెనై నేరములు మోపు 
నధికార మివ్వు జెన్వరికిని లేదు. ఆమె ఎక్క డున్నను ఎన 

రును వమనుటకును ఏలుశేదు. అమె సరంవిషయములలోను 
స్యతం త్రురాలు. అమె సా తంత్ర ము నజికట్టుట కిప్పుడు కుప్పా 

యమృకూడ శలేడామెను, జొను, నిజముగా తొను పొరపాశే 
చేసినాడు, తన కవు డింతటి దూరాలోచనము 'లేకపోయినది, 

ఇహ డందుకు చింతించి (వయోజన మేమి, కానిమ్ము. ఇప్పటి 

యుపాయము నివ్వు డాలోచింపవలసి యున్న ది, 
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అతను కొన్ని రాతలు లీట్టి చింతతోనే గడవీనాడు, 

తుద కాతని కొక యుపాయముతోచినది, లేపాతీ, వెనుగొండ 
మండలములోనిచే, ఆ మండలములోని (వజలు తనకు విభే 
య్యలె యుండవలసిన వారు. విరువళ ఇంతకు పూర మో 

మండలమునకు అఫెనతియి కావచ్చును, అయిన నేమి + 

వ్రవూడు వదచ్నుతుడయినాడు, తనకులోబడి యుండవలసీన బే, 

పనిినిని తీసికొని నచ్చి తన కవ్చగింపవలసీనదని యాతనిని 
తాను కోరవచ్చును. మంచి యుపాయము తట్టినది. వెంటనే 

యాత డొక లేఖను (వాసి భారునిచే లేపాఖీలోనున్న 
నిరుపల్ణకు సంపినాడు, 

“భూతపూర్య పెనుగొండమండలాఫివతులు శీవిమూ 
పాతు. శేప్మిగారికి కుశల వళ్న పూర కముగా (వస్తుత 

చెనుగొండ. మండలాధీశులు (వాయునది, మోరు మేము 

నలచిన వద్నినీ'దేవిని చేరదీసి ఆమెకు మానై యేవము 
కలిగించి మా మైత్రీని భంగము చేయుచున్నట్లు తెలిసి 
కొన్నాము. (వభువులతో ఇట్టి విచ్వేషమునకు బూను 
కొనుట మీ కంత మాత్రమును శేమముగాదు, కనుక 
ఈ జూబందిన మూడు దినములలోవల వద్నినీబేవిని 

తెచ్చి. మా కవ్పగింవవలసీనదిగా కోరుచున్నాము, 

ఆమెనుగూర్చి హన్ a విశిస్టాభ పాయము లున్న వి. 

అమె విజయనగర రాజన ర్త వదమునుండి దురదృష్ట, 

వశమున _ రాయలవారిచే తొలగింవబడియున్నది, 

ఆమెకు కలిగిన వదవీచ్యుతికి మేమెంతయు చింతించుచు, 

ఆమెను మా ఆస్థానపు రాజనర్తకీగా నియమించి ఆమె 
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క్షోఖౌ సేవల నందుకొనదలంచి యున్నాము, ఆమె మావద్ద 

నున్నచో ఆమెకు చేకూరెడు మే లేమియు లేదు. మో 

రామె శెట్టి యువకారమును చవేయజాలరుగ దా. ఈ 

సంగతు లన్నింటిని వదినీదేవికిగూడ చెప్పి, ఈ నదవ 
కాశమును నదింనియోగవజచుకొనున ట్లామె కవ 

కాశము గలిగింతురని నమ్ముచున్నాము. ఈ చేఖనే 

ఆజ్ఞావ త్రముగా భావించి, పద్మినీ దేవి నమూడవనాటికి 

మా యాస్థానమునకు నచ్చి తేన రాజనర్త కీవదని నధ 

@ి 

అట్టు 

లేఖ వచ్చునవ్పటికి విరువల్ల | ప్రభృతులు లేపాఖ్నీలోని 
మాచమూర్తి తీర్చిన నంది శిల్చసౌందర్యమును గాంచు 
చున్నారు. మాచమూర్తి వారికి విశేషములను వివరించు 
చున్నాను. 

“వభూ | ఈ నంది మిక్కిలి వెద్దది, దీని పొడవు 

మున్నది యడుగులు, ఎత్తు ఇరువది యడుగులు, వీడు కుజు 
చలు పొందువడు నట్లీ నంది హంవణాచార్యాదుల సాయముచే 
నిట్లు మల చబడినడి. హోయసల రాజుల కాలమున హాలెవీడులో 

తీర్పబడిన నందులుగూడ ఇంత ెద్దవిగావు. కళా వెత్తలగు 
మోరే నంది సౌందర్యమును. చూచి భావించవచ్చును, మా 

శీల్చమును మేమే వ్యాఖ్యానముచేయుట బాగుండదు” 
లే-12 
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నిరుష్ణ అ నంది చక్క-దనమునకును, బృసాదూపము 

నకును ముగ్గుడె యిట్లన్నాడు : 
రహా య 

“శిల్పాచార్యా ' ఈ నంది నండుకొన్న ల్రీళూ, కాళ్ళు 

ముడుచుకొన్న రీతీ ఆ చూచుచున్న పద్దతీ ఎంత అందముగా 
నున్న నయ్యా | దీని మెడలో ఇరువది భూజు చెద్దగంటలతో 

నున్న పర్షైడ ఒక త _త్త్యరసాస్యమునకు నంశేత మనుకొందును, 
అ పెద్ద నర్రైడకు నాయకమణీగా మెడ కిందనున్న పెద్ద సుంట, 

దాని మోడి సీంగపుతల, అవైనున్న గండభేగుండవనీ, ! అఆ 
కుచ్చులూ ఎంత సుందరములు ! ఈ పెద్ద వశ్లైడకు వై నున్న 
లన శ్ర దిగువనున్న జంట తాళ J కంఠాభరణము, దాని 

మోద నమక్సిన మణెక యలంకారము__ఇట్టి నాలుగు గై )వే 
యకములతో ఈ నంది యెంతో సాంపుగా నున్నది | ఆ చెవు 

లకు కట్టిన కుచ్చుల నగలు అ ముఖపట్టము, తోక (క్రిందుగా 

నడుమునుచుట్టి వచ్చు నా సబ్టెడను గంటలూ రానియాకులూ 

ఒకదాని తరువాత నొకటి వచ్చున ట్లమర్సి యెంత చక్కగా 
సృష్టీంచినారు | 

“ఆ మూపురము [క్రిందనున్న నాగబంధమూ, ఆ ముడి 

కుచ్చుమిదనున్న శిల్పము మజపునకు రాకున్న "దే, నందికి 
పెట్టిన నగలనే ఇంత సొంపుగాళీర్చిన శిల్పులు నంది తీర్పులో 
ఎంత మెలకువ చూపరు ! టిక్కించుకొనియున్న యా చెవులు, 
కొములు, దవడలు, నాసారంధ్రములు, ఉండవలసిన [వమా 

ణములోనుండి మో శాన్రకౌశలమును చాటుచున్న నయా 
మహాశిల్సీ ! అహో ! ఆ శిరస్సాందర్య మేమి | ఆ కాళ గిట్టల 
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తీర్చు వానికి వెట్టిన కడియాలు ఎంత బాగుగానున్నవి, నాలుగు 
గడియలలో నాగలింగేశ్యరుని బృహాన్మూర్తిని తీర్చిన మేన 
మామగారికి తగిన మేనల్లుడ వనిపించుకొన్న నీకు మంచి 
భవిష్యత్తున్న దని తలంతు"మని నిరుష్ణ నాలుగు దుశ్ళాలున 
లనునలురు శిల్సులకు కన్పీ వరాలరాసులతో వారిని నత్క-_రించి 

నాడు, 

కృష్ణప్పనాయకుని వారావహుకుకూడ త్రో ఛాటు 

ఆ బృహన్నందిని చూచి సంశోవ సాగరమున మునుకలు ట్టి 
నాడు. అతనికి విరుషల్ణ చేయించు శిల్పసృష్టి అజరామర మని 
వించినది, ఇట్టి మండలాధీశునికీ వదచ్యంతి కలుగుట, ఆ వనము 

కృష్టవ్పవంటి ముష్క-రునికి దక్కుటనుగూర్చి యాతడు విధిని 

లోలోన నిందించినాడు. నిరు వళ్లికు సాగిలబడి మొక్కి లేఖను 

నమర్ప్చించినాడు, 

లేఖను చదివిన విరునణ్ణ నిశ్చోస్టుడెనాడు. ఆతని శరీ 
రము వణకసాగినది, కన్ను లశువులతో నిండిపోయినవి, 
“పద్మిని దిక్కు లేనిపిల్ల. పుట్టకమును పే తండిని వోలోోయినది, 

పుట్టిన తరువాత తల్లిని కజవు చేసికొన్న ది, తన్ను గారాచాల 
వట్టిగా పెంచి విద్యాబుద్ధులు న్న్పి ఇంత దానిని చేసిన "పెంపుడు 

తల్లి కుప్పాయమ్మ గతించినది, అమెకు వేశ్యానృ త్తిపై రోత, 
అన లామె వేశ్యయెననే గదా, అందామెకు మక్కున యుండు 
టకు, ఇట్టి పిల్లను నశవజచుకొన వలయునని కృన్మవ్చ ఎత్తులు 
వేయుచున్నాడు. ఆమె యేమో తమ్ము శరణువేడి ఆశయించి 
నది, ఇప్పుడు కృష్ణప్పభూపతి ఆస్థాన నర్తకీపదమను నాశ 
చూపి అమె నాకర్ణి ౦స కబురంపినాడు, ఇట్టిస్థితిలో తన కర్తవ్య 
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మేమి 1? సంవకున్న చో ఆమె భవిష్యమును పొడు చేసినవాడు 

కాగలడు, వంపినచో ఆమె శీలము కృష్ణప్ప చెంగట సురవీత 
మగునను నాసలేదు.” ఆతని శేమియు తోచలేదు, వద్నినీ దేవి 

యభిపాయము నెజింగి కార్యనిర్ణ యము చేయుటకై. నిరువణ్ణ 

యింటికివచ్చి యామెకు మండలాధివతి యాజ్ఞ నెటీంగించి 

సాడు, 

వద్మ్శినికి వయస్సు తక్కువై నను (వవంచపు పోకడలు 

వాగగానే తెలియును, తనకు రాజన ర్హకి వదవి యూడు టొక 

అదృష్టమని యామె తలంచుచునే యున్నది. ఆమె సంకల్పము 

చేవడాసీవ వస్థను పునరుద్దరింవవలయుననియు, వేశ్యాగణమున 

వడుపువృ త్తిని నిర్మూలించి దాని 'తావున నివాహావ్యవస్థను. 

నెలకొల్పనలయుననియును గడా, అందుకుగూడ ఇవ్వు డామె 

కవకాశములు దూరము లయినవి, ఇంతనజకును ఆమె తన్ను 

వేళ్యాపుతిగా భావించియున్న ది. “ఏరభదవ్బ తన కన్నులు 

నిప్పి తన జన్న్మవకారమును వినిచినాడు; కామావథీ, సత్యమే 
యని దృథీకరించినది. తాను శ్రౌవర్లికలలో నొక వర్షమువారి 

యాడువడుచట, తన తలిదండు లీ వర్షవ్యవస్థకు గూడ అఫీ. 
త్రుళైన వరమ సీరశై వులట, తనకుగూడ వర్షములు, హెచ్చు 
లొచ్చులు అనువానినై అభిమానము లేదు, మానవులందజు. 

ఒకే కులమువారని తన యెన్నిక, ఏదైన విభేదమున్నచో 
దుష్టులు, శీష్ణులు అని మాత్రమే యుండవలయును, ఇవ్వుడు. 

తాను తన స్యభావసం స్కా-రముల కన్నువెన కుటుంబము 

వారితో నెయ్యము సల్సినది, ఇట్టి స్థితిలో తాను వేశ్యా సంఘ 
మును నంస్క-రించుట అసాధ్యము. తమ నంఘమునకు చెంద 
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నటియు, 'వేశ్యాపు తిక కానట్లియు, తన మాటను తనయుద 
రి గ శ రు ॥ 

మమును వాశేల బలవజుతురు " కనుక తత్స యశ్న ము 
నామె విరమింపవలసీ నచ్చినది, అస్టాననర్తకీ పదమువై 
యామెకు మక్కునయే లేదాయె అదియునుగాక కృష్ణభూవతి 
ఈ నెవముతో తన్ను గ్రైనసము చేసికొన జూచుచున్నా 
డనియు నామెకు తట్టినది, విరుషణ్ణతో నామె యిట్లన్నది : 

a) లం య 

వ Ey wa 
పని ॥ ““వభూ | నా కాస్థానన_్రకవదము వలదు, కృష్ణప్ప 

పొత్తును వలదు, నా జీవితమును మో కుటుంబములో 

/ ఇ గో గ గాన స్ కవ చేసి నన్నొక వ్య సా మన్నించిన సార్థకము 

కొందును, ఇట్టి యభి పాయముతోనే అలనాడు మో 
దంపతుల నా,శయించినాను, ఇవ్వు డడ్దానికి భిన్నము 

జరుగనీయకుడు, 

విరువళ్ల్ణ : బొనమ్మా | అందుకు మా యభ్యంతరము లేదు, 

కాని అస్థాన న్నర్తశీ నదవి అంతకన్న గొప్పదికదా ' 
నెదకీకొనుచువచ్చిన అవదమునుగూడ తిరస్క-రిం వెదవా! . 

i 
వదిని : వలదు వలదు, ఆస్థాన న _రృకీవదమే కాదు. టే వేందుని 

సుధర్మాసభా న ర్రకీవదవిగూడ నన్ను మోహపెట్ట 
లేదు (వభూ |! నన్ను మన్నింపుడు, ఇంతటి మహనీయు 
లకు మోకు నేను బరువు కాను, 

కామాతీ : మిరు వదిని మనస్సు నర్థము చేసికొన లేదా 
సాంమో |! ఆమె మన కుటుంబమును ఏడజాలదు,. ఆమె 

ప్రార్థనను మన్నించుటయే యివ్వుడు మన కర్తవ్యము, 
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ఆలోచించిన కొలది విరువళ్ణకు ఇది కృష్ణవ్చ వేసిన 
యెత్తుగానే తోచినది. అత డామె ప్రార్థనను ముద్దుచేసి 
కృవ్ణప్పకు లేఖ (వ్రాసినాడు, 

“చెనుగొండ దుగ్తాధినతులకు, 

మోలేఖ చూచుట యొనది, వద్నినీటేపికి ఆస్థాన 

నర్తకీపదముమిద మనస్సు "లేదు, అమె మాతోబోటు 

శేపాతీలో పావనాేశంరాదుల నారాధంచుచు జీవి 

తమును నార్థకింవ చేసికొన క తనిశ్చయురా లై 3 

యున్న ది, ఇట్టిస్టిరిలో మేము చేయదగిన చేదియు 
లేదని (వాయవలసి వచ్చినందుకు చింతిల్లుచున్నాము. 

లేఖ చదువుకొన్న కృష్ణవ్పనాయకు డగ్గిమోదిగుగ్జిల 
మెనాడు. అతడు వేసిన యెత్తు పాజ లేదు. “ఇందుకు కారణ 

భూతుడు విరువళ్షాయీ, విరువల్ణా అండదండలు చూచుకొనియీ 

వద్నిని మిట్టేపడుచున్న ది, శేకున్న ఒక దుర్గా ఫెవతి ప్రాపు నామె 

యేల కాదనును. విరువ డా వీళ్లను తన కమారుసో కంటగట్ట 
నెంచి యూమెేవో మాయమాటలు చెప్పీ మనస్సు విజుగ దీసి 

యుండును. కానిమ్ము! ఈతని యాటలు కట్టింవలేకపోను, 

ఈ దేవాలయ శిల్పము లెట్టుకడముట్టునో చూశెద, ఏిరువళ్లి 
కుటుంబ మావదలను కొని తెచ్చుకొనుచున్న ది, అతడు వది నిని 

నా కవ్పగించునేమో, పావ మేదో యద్యోగ మిప్పింతమని 
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యనుకొంటిని, అతనికట్టి యదృష్టము లేదు, ఈ కృష్ణభూపతితో 
క య్యము పెట్టుకొని నిపవజేమి చాముకొనునో చూచెద. సదా 

శివరాయలకు చెప్పి శిఖీంవజేసి నా వగ తీర్పుకొందును, నేను 

తలంచినచో క శిక్ష యే వేయింపవచ్చును, కాని మరణము 

నూనవుని కష్టములనుండి కడ తేర్చును, |బకికియుండియే బన్న 
ముల పాలగున ట్లీ యధముని దుగ్షతిపాలు సేయుదునుగాక , 

నిలువున కన్ను లూడబెజికించి గుడ్జివానినొనర్చి జన్మాంతేము 

ఈ కృష్ణవృనాయకుడు గు ర్తుండునట్ట్లు చేసి మజీ కతు సాధిం 

చెదను,” 

కట్లు తలహాయుచుండగ న్ మ. నము 

తట్లినది, “కార్య సాధక డెప్పుడును తొందరవడరాదు, తొందర 

ార్యనాధ్ధకముగాదు. ఓర్పుతోడనే వనిని సౌ ఫంవవలయును, 

దుర్మాగ పహూమంతకంశెను మంచిదికాదు, అది కార్యములను 

మొదలంటచెబిచును, నేనివ్వుడే దురాగహముపూని విరునల్ణను 

ఆవదలపాలు చేయబూసినవో ఆతడు నాశనము కావచ్చును, 

అంతమ్మాతమున వద్భిని నా కెట్లు లభించును. కనుక ఇవ్చు 

డింకొక యుపాయమును (వయోగించుటయే రాజ్యతంత్రజ్ఞలు 

చేయవలసీనవని. నావద్ద ఏరళ్ణ కుమారుడు. చెన్న బసవప్ప 

యున్నాడు గడా! అతడు మంచి ఉపాయశాలి. ఎట్టిదుర్భట 

కార్యముల నేనియు చక్క బెట్టుకొనిరాగ ల వజ యాతేనికున్న ది, 

అందుకే అతడు (వత రి స్పుత్రుడై నను ఉద్యోగము నుండి 

తొలగింవనై తిసి, వప్రవ్వుడ వ వు కువయోగించు 

కొందును ఇట్లు తలంచి, వెంటనే చెన్న బసనప్నను రప్పించి, 

చెప్ఫవలసినవన్ని యు జెప్పి, ““విరుపళ్లి పద్మినిని త్న కర్పించినవో 
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ఉభయుల మధ్య నెయ్యము కొనసాగి మేలు గూర్చుననియు, 

లేకున్న విషమ సుట్టముల నెదుర్కొనవలసి వచ్చుననియు 
బోఫంచి కార్యము సాధించుకొని రావలసినద ని*వం వెను, 

on 

చెన్నబసవప్ప వేపొవీకీ నచ్చినాడు. అతడు నాట 
మండన శిల్పములు పూర్తి మైెనవిమ్నట చూడలేదు. అవి 
అత్యపూర్వములని వినియున్నందున వెనువెంటనే ఏరభ దా 
లయమునకు సిచ్చేసీనాడుః కొంతసేపు ఆ యా సుందరశిల్పము 

లను శిలకించినాడు. పావనా శేశ్యరునికి, కుల్రై వమగు వీరభద 
సొంమికీ, రఘునాథ మూర్తికి వణమిన్లీనాడు, గారీ సిసందర్శనము 

నై యా'దేవి కడకు నచ్చినాడు, గౌరీమూబ్తి మొగమంతయు 
పసుపు పూసికొని సూర్వభింబమువంటి కంకుముబొట్టుతోను 

మెడలోని హారములతోను అన్ముగహదృష్టితో అతని నాహో 

నించినది, ఆ మూర్తి శెదుట నెన తయో యొక సుందర (స్త్రీ 
మూర్తి యాతని కగవడినది, గర్భాలయము చీకటిగా నున్నం 
దున దీవపు కాంతిలో ఆకిల్ల నాతడు గుర్తింవ లేక పోయినాడు, 
ఆమె నిశ్చల భ్ శ్రితో గారిని ఛ్యానించుచున్నది. ఆమె 

మోమున చిజు చెమ్నుటచుక్క-లు ము త్రేములవలె వ్యాపించి 

యున్నవి. 'వెదవు లేదో మంతమునో, ధ్యానళ్ళకమునో జపిం 
చుచున్నట్లు తోచినది, ఆతడామె నించుక్ సమీవించినాడు, 
వరికించి చూడగా ఆ వీల్ల తన పెత్తల్లి కామాతమ్మగారి 
మేనగోడలు గౌరియీ, 

ఆతడు గౌరిని చూచి చాల కాలమైనది, అవ్వు 

డామెలో ఇంత యందమున్నదని యాతడు గుర్తి ంచ లేదు, 
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రోజులు గడచునవ్పటికి గారి శరీరము, అనయవములు ఎంత 

సొంపుగా వికసించినవి, ఈనాడు గౌరి భూలోకమున కనత 

రించిన మన్మథవల్ని రతిగా చెన్న బసవప్పకు తోచినది, ఆమె 

సోయగమాతని నాకర్షించుచున్నది. ఆ పిల్లను కామౌనీ, 
ఏరభదవ్పకు చేసికొనవలయునని చూచుచున్నట్లు అతనికి 
లీలగా మాత్రమే తెలియును. ఇట్టి స్థితిలో ఆ సీల్లమోదికి తన 
మనస్సు పోవుచున్నది, తన కోరికను ఆ పిల్లయును పెద్దనారును 
అమోదింతురా ! వెన్నబసనవ్న వచ్చినవనినిగూడ మజచి 
యెదో భావనాజగత్తుల సంచరించుచున్నా డు, బ్రంతలో 

గారి చేవీ పూజ ముగించుకొని గర్భాలయమునుండి ఈనలకు 

వచ్చుచున్న ది, హఠాత్శుగా అమెకు చెన్న బసవన్న దర్శన 

మైనది, ఇంతవజకు ఆమె దృష్టిలోనున్నది గౌరీదేవి ముఖము, 
బ్రిహ్వుడు ఆఅమెకగవడినది తన కాపుడై న చెన్న బసవప్పముఖము, 

ఈ సంఘటన కావిల్ల వింతవడి సిగ్గుతో ముకుచుకొనిపోయినది, 
ఆతడు తనకు నరునకు వానగనుక అతని నెట్లు వల్కరింన 

వలయునో తోచక ఆ కల్ల ముసి ముసి సవ్వులు నవ్వుకొను 
చున్నది, 

చెన్న బనవన్ప : ఓహో | గౌరియా 1 అనుకొనకుండగనె అగ 
వడినావే ! 

(గారి మాటాడ లేదు.) 

ఛెన్న : ఒంటరిగా నున్న వ్వుడుగూడ సిగ్గువడిన నెట్టు! సిగ్గు 

సడవలసినది ఇతరులు మూచుచున్నవ్వడు. ఈ గారీ 

పూజ మెందుకో | 

(గారి తలమునుక లగుచున్న లజ్జతో వలుక నే లేదు.) 
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చెన్న : ఓహో ! తెలిసినదిలే, పెండ్లికి ముందు వెండ్రికూతులు 

గారీపూజ చేయుదురు. వివాహా మేమైన నిశ్చయ 

మైనదా ! 

శారి: పో చావ! నీ శెప్పుడును వరిహానములే, 

చెన్న : ఈడు వచ్చిన పిల్లలు పెండ్లి చేసికొనుటలో పరిహాస 

మేమున్నది గారీ! మజి పెండ్లికొడుకు ఏీరభదస్స 

యెక్కడ | 

గారి: వీరభదవ్స నన్ను సెండ్లియాడునని మో శెనరు 

చెప్పినారు | 

చెన్న : మో అత్తగార-మా పెదతల్లి, 

(మజల గారి వూటాడ లేదు,) 

చెన్న: ఏమి, మాటాడవు ! నినరబము లడుగుచున్నా నని, 

వమా ? 

గారి ముఖమున ఏదో నిరాశ తోచినది, ఆటుసిమ్మట 

ఒక జాలిశేక ఆమె మోమున తొంగి చూచినది, ! 

చెన్న బనవప్ప వీరభ (దప్ప గారిని సెండ్లియాడుటకు 

సుముఖుడుగా లేడని గారి వైఖరినిబట్టి శేలిసికొన్నాడు! 

(బతిమాలుచున్న ట్లు దీనముగా అతడన్నాడు.) 
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చెన్న: గారీ | ఉన్న రహస ము నాకు చెప్పవా 1 నిన్ను గార్చి 

వీరభ ద్రవ యభి పాయ మేమి ? వాడు తల్లి మాటను 
గూడ కాదనుచున్నాడా యేమి ! 

గారి: ఏమో నాకు తెలియదు, ఆయన అందగాడు. ఆయనకు 

నేను తగినదాననా యేమి? ఏ పదినీజాలి కన్యయో 

ఆయనను వరించును, 

గారి మాటలు చెన్న బసపవ్పమోవ అమృతము చిలీ 

నట్లయినని. ఆతడు వీరభదవ్ప గారిని వెండ్రాడ నిష్టవడుట 
లేదనియు, అతని చూపు వద్మినివై నున్న దనియు నిశ్చయించు 
కొన్నాడు. అతడు వలపు నిండారు చూపులతో గౌరివంక 
చూచుచు (పేమరనము చిప్పిలునట్టు “గౌరీ |” అన్నాడు, 
ఆ మాట గౌరిని దేవేంద్రుని సుందర నందన్ ద్యానములో 
వీహరింవ జేసినది, 

గారి: నాకడ్డము లెము బావా | చేను పోవలయును, మన 

మిద్దజ మిచ్చట నిట్లు ఒంటరిగా మాటాడుకొను-చో 

చెన్న : అత్తగారికి భయవడనలసీన రోజులు ముందున్నవి 

గౌరీ ! ఇవ్వడు నేను నీ కడ్డము నిలువలేబే ! పోన 
నిష్టములేక యిట్లనుచున్నావు, 

అసి యాతడు గారిపోవు మార్షమునుండీ (సక్కకు 

తొలగుచుండగా వీరువణ యచ్చటకు వచ్చినాడు, గారి వెళ్ళి 
కో 

పోయినది, 
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చెన్న బసవన్న పెదతంిి కృష్ణభూవతి రాయబార 

మును పూసగుచ్చినట్లు నివించినాగు, కృష్ణప్ప దుండగము 

లను, (సజల నాతడు హింసించి వన్నుల నెనమున ధనసంపాదన 

సేయుటను'హార్చి చెప్పినాడు, ఆతడు సరమదుర్మాస్ట త్ సరము 

పద్నినిని వాని నప్పగించుటయే తమ కుటుంబమునకు నేమ 

మనియు చెన్న బసనప్ప గట్టిగా పాచరించినాడు, 

నిరుషణ్ణా కది నచ్చలేదు. అభయ మొసగి ఆశయ 

మిచ్చిన పిల్లను వేటకానికి వెంపుడుచిలుక నిచ్చినట్లు కృష్ణవ్చ 

పాలుసేయుట కాతని మన మంగీకరింవ లేదు, కడ కాతడు 

పద్మినీ దేవి కులశీలములను గూర్చియు, పది ని వీరభ (దుల (వణ 

యమును గూర్చియు చెన్న బనవస్పకు 'ేటవజచినాడు, వెద 

తండ్రి తనకు పరమ పూజ్యు డగుటయేకాక, లోకులకును 

ఆరాధనీయుడని శేలీసిన ఆ పిల్లవాడు ఏమియు ననజాలక 

చెనుగొండకు విచ్చేసి కృన్ణభూవతికి నమన్కరించినాడు. 

కృష్ణవ్ప : వదీ)నీచేవిని తీసికొని నచ్చితీవా ! 

కృష్ణన్న * ఎందుకని ? ఏరువళ్ణా యామెను వంపనన్నా డా / 

చెన్న పి నూసభూ 

కృష్టవ్చ : అ బోగమువీల్లను తన కుమారుని కంటగట్ట జూచు 

చున్నాడా ! లేక తానే యనుభ వించుచున్నా డా 2 
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చెన్న : శివ శిన | పానము శాంతించుగాక,  వెచదనాయన 

గారి నంత మాట యనకుడు, ఆయన సత్పురుషుడు. 

పద్నినీ టేవి వేళ్య కాదు (వభూ 

కృష్ణవ్న : వెళ్ళ కాక ఇంకెవరు ? 

చెన్న * ఆమె ఒక్ డింజనాలిక, (బాహ్మణయో, బైశ్యేయో 

యట, ఆమె తలిదండ్రుల పూర్వులు ఏర కె వమతమును 
స్వకరించి లింగాయతులై నారట, 

కృన్ణవ్చ : కక నేమి | అఆ జంగముపిల్లకు ఈ జంగము దెనరలకు 

ఫొత్తు కలసినదన్న మాట. 

చెన్న : (వభువులు శ వదూషణము చేయుచున్నారు, జంగ 

ములు తక్కు_వవారు కారు, 

కృవ్ణవ్న : వ్రంతకును ఆ పిల్లను నశవజచుకొనుట కది మీ 

చెదనాయనగారు వేసిన యెత్తుగా నున్న చే! కాకున్న 
ఆమె కుప్పాయన్ము యింట "నేల చెరుగవలసి వచ్చినది! 

చెన్న : కాదు - (ప్రభా | కాదు. పద్మిని పుట్టిల్లు అనంత 

పురము, ఆమె తండి నంజుండవ్చ, ఆత సీ వీల్ల, తల్లి 

కడుపులో నుండగనే వరణించినాడట. ఈమెను కన 

గానే తల్లియు మరణించినదట, నాడు |పక్క-యింటనే 

యున్న కుప్పాయమ్మ ఆ దిక్కు లేని పిల్లను దగ్గజుకు దీసి 

చెంచి యింతదానిని జేసినదట, ఈ సంగతులన్నియు 

మా వెదతల్లి కామాతమ్మగారి పుట్టినిల్లు అనంత పుర 
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ముయినందున ఆమెకును మా చెదనాయనగారికిని 

తెలియును, 

కృవ్వప్ప | వ్ర న్స్ వెళ్ళవచ్చును, 

నంజుండప్ప చేలు వినగనే క వ్లన నాయకుని తల తిరిగి 

పోయినది, అత డాలోచనలో వడినాడు, 

నంజుండవ్ప ఏర వమా [త్రుడు కొడు, ఆత డొక శివ 

యోగి, గాఢమగు శివభ క్రిని జనులలో (వ "రముచేయుటశే 
యాతడు జీవితము నంతయు ధారపోసినాడు, ఆతడు ముదిమి 

వచ్చునజకు నంకానవంతుడు కాకపోవుటగూడ ఆతని మత 

(వచారమున కువయోగించినది, ఆయన ఉఊరూరు తిరిగి భక 

లక వంచాకురీమం|త్రేము నువ దేశించుచు (శై నమును వ్యాపింవ 
జేధెడివాడు, కృష్ణ ప్పనాయకుని తలిదం। డులకుగూడ నంజుండవ ఏ 

వంచాతరీమంతోవ దేశము చేసి వారిని శై వుల నొనర్చినాడు, 
కృవ్టవృయొక్క_ బాల్యమున అపుడపుడు ఆ శివయోగి అతనికి 

విభూతులు వెట్టుట, రత రేఖలు కట్టి రోగాదులను పోగొట్టుట 

కూడ జరిగినది. ఈ నవ్వున్తవిషయములును నంజుండస్స పేరు 

వినగనే కృన్నవ్చ మనస్సులో స్ఫురించినవి, 

నంజుండళివ యోగి కృష్ణవృనాయకుని తలిదండ్రులకు 

గురువై * వారియింటికి రాకపోకలు చేయునప్పటికి ఆతనికి సంతా 
నము లేదు. తరువాత నంతు కలిగినదీ లేనిదీ కృన్నవృనాయ 
శునికి తెలియదు. ఇవ్వుడు వెన్నబనవవ్చ చెప్పగా ఆతనికి సర 

వషయములును గుర్తుకు వచ్చినవి, అయినను అతనికి వది (నివ 
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యాశ్ నళింవలేదు, అది [వతిహాతమై తీవ కోధముగా మారి 
సది, వీరువణ్ణకు తగిన దండనము విధింవ జేసి, వది ఏివిరభ దుల 

(వపణయయాత్రను భంగ మొనర్చ వలయు ననియే యాతడు 
నిశ్చయిం చుకొనా దుః 

ననుగొండమండల (వజలకు న ప్త్వ్వు యానైవత్యమునం 

దిష్టము లేదు, విరువళ్ళు మండలాధివతియైన తరువాత చేసిన 

వజాసౌకర ములు ae వాళ తకృృతజ్హ ₹ తాబద్ధుల నొనర్చి 

నవి, కృష్ణవ్చ [(నజలకు చేసిన యువకార 'మొక్టియులేదు 

మోదుమిక్కి_లి సామాజ్యము ద&ీణ బేళష పు తిరుగుబాటు 

నెదుర్కొన యుద్దములో చిక్కు_కొ న్నదను నెవమున కృష్ణప్ప 

నాయకుడు వన్ను లను చెంపుచేసినాడు. వాణిజముమోదగూడ 

సుంకములు వెంచబడినవి, సౌకర్యములు లేని వజలు చెద్ద పెద్ద 

పన్నుల నెట్లు చెల్లీంవజాలుదురు 1 ఈ డబ్బు సద్వినియోగ 

మగుటకూడ లేదు. అంతయు దుగ్దాధివతి భోగముల వాలుట 

"లేదు, ఇట్టి వభవులడై (వజలశెట్లనురాగ ముండును ? వారు 

పన్నులకోనమై (ప్రత్యేకించిన ధనమును దుష్ట వభువుసకిచ్చి 
దుర్వినియోగ మొనర్సనెల యనియు, విరువణ్ణ కిచ్చిన కళా 

వికాసము జరుగుననియు నెంచి కృ్ణవ్చకు చెల్లింకుండ, 
లేపాటీకి తెచ్చి, శీల్చకార్యముల కువయోగింపుడని విరువళ్లి 

కిచ్చుచున్నారు, ఇది వన్నులకు సంబంధించిన డబ్బని విరువళ్ల 

శీమి తెలియును ? ఆత డా ధనముతో శిల్చ కార్యములు విస్త 

రింప జేయు చున్నాడు, వన్నులడ బ్బే కాకుండ సొంత డబ్బును 

గూడ (వజిలు నిరుష వభువునకు సమర్పించు చుండిరి. 
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లు 

ధీశుడై న తన సోదరుడు తిమ్మ్శప్పనాయకుని సాయ మవేశీంవ 
వలసి వచ్చినది. ఆత డిదివజ కే విజయనగరకోశములోని రత్న 
రాశులను, మెడి బంగారములను గాంచి కన్ను గుట్టి యా వి త్త 

మును స్వార్థమున కువయోగించుకొన మొదలిడినాడు, ఇవ్వు 

డం దన్న గారికిగూడ భాగము పెట్టవలసివచ్చినది. సోదరు లిరు 

వురును గలసి బొక్కనములోని రొక్క_మును యుద్ధములో 

నిమగ్నుడై న రామరాజునకు బంపుచున్నట్లు నటించుచు కోశ 
మును ఖాళీ చేసినారు, స్మామాజ్యము ెద్ద ధననంకటము 
నెదురొ-ననలసి వచ్చినది. పెనుగొండ (వజ లేమో కృవ్దవ్చ 

కెదురు తిరిగి వన్నులు చెల్లించుట లేదాయె, కృష్ణవ్చ యివ్బుడు 
విషమసిగిలో వడివాడు, 

ఇట్టి స్థితిలో ధనముకోనమె కృవ్ణవ్ప విజయనగర కోత 

19 
లేపాక్నీలో చితరచన పూ_్తియగుచుండగనే. వీర 

భ్ [దప్ప కొక యాలోచనము తట్టినది. ముఖమండపార్ల్షమండవ 

నాట్యమండ వములు మనోహార శిల్చములతోోను చి _త్తరువుల 

తోను కళకళలాడుచున్న వి, కాని ఉత్పవ సమయములందు 
పారంతీవర మేశంరుల కోలాషణము జరుపుటకు ప్రత్యేక మంట 
పము ఒకటున్న చో బాగుండునుగదడా ! ఆతడు (వథధానా 

చార్యునికిని తండికీని తన యభిమతమును సూచించినాడు, 
వారిరువురును ఏరభ్గదవ్ప శిల్చారాధనోత్సాహమునకు నంత 
సించినారు. కల్యాణమండవ నిర్తాణమునకు వాస్తుశిల్ప విధా 
నము నిర్ణయింనబకినది, శంకుస్థాననమునాడు కామాత్నీ మేన 
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గోడలు గౌరికి పూజాద్రవ్యముల పళ్ళెరమునిచ్చి తాను శంకువు 
నొక వ ళ్ళెములో నుంచుకొని కతెచ్చుచున్న ది, నాట్యమండవ 

౨ ర జ ళ్ ర శీల్చములా పిల్ల దృ నాకర్షి ంచుచున్న వి, కమ వానిని 

చూచుచు నడచుటలో అడుగులు తడబడి ముందుకు మొగ్గ 

నది, ప్నియములోసి పూజూనస్తువులు నేలవై బడి పోయినవి. 
ర్య జాలి ద. 

శామూవీ ఇది యొక అశుభమని భావించినది, అయినను జరి 
గిన దానికి చేయునబేమి ! పురుషోత్తమ సవతి కానాటి శంకు 

థి 
స్థాపన కార్యము నంతృప్రిని గూర్చలళేదు, 

కల్యాణమండవమును శిల్చసుందరముగా నిర్మించుటకు 
| 

ఆంధ, తమిళ, కర్ణాటక శిల్సులందటును పూనుకొనవలయు 

ననియు వారు బత్తేనాచార్యుని సూచనలను బాటింవవలయు 

ననియు పురుషో త్తమస్థవతి నిర్ణయించినాను, 

వ 

చితక శౌనిధి రామోజు విరువళ్ణు సోదరులకు ఆలయ 

మండపాదులలోనున్న చి_త్తరువ్రులను పరిచయము చేయ బూను 
కొన్నాడు, 

“వభూ! నీరభదాలయమునకు ముందున్న ముఖమండ 
వము పై భాగమును గాంచుడు. అది మోకు పరమోపాను 

డైన వరభ్యదస్యామి చిత్రము, ఇరువది నాలుగడుగుల పొడ 
వును, పదనా జడుగల "వెడల్పునుగల యా చి త్తరువ్సను వదు 

గురు శిల్పులు తమ కశాశక్తులను ధారవోసి చ్చితించినారు, 
మొ కుటుంబసభ్యులు నవరివారముగా ఆ స్వామి నారాధంచు 

శే.18 
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చున్నట్లు శీక్చినామ, ఆమూర్తి ఎంతటి భయాశ్చర్యములను 
గొలుపుచున్న దో నూడుడదు. వైకవ్వు బండలను చితరచనకు 

తగునట్లు చేసికొని కంచెలశో వానిపై రంగుల సమ్మేశనముతో 
బొమ్మలు వాయుట కష్టమెనపని, కుంచె కద్దినరంగు దిగునకు 

జారుచుండుటచేత చిత్ర కారు డందుకు నడవలసిన (శమ అనుభ 
నైక వేద్యమే, ”' 

సిరువల్షకు ఆ చిత్రజగత్తునంతను గాంచునస్పుడు శన 
(పవంచము భో తీరుసుచున్న క్లే యనిపించినది. అతడు 

రామాజును గాంచి యిట్లన్నాడు : 

“నుహళశిల్చీ | బ్రవి యన్నియు శివలీలలు కాబోలు, ఎంత 

యుజ్జ్యలముగా చితించినారయ్యా, |! ఆయుష్పూర్తి నందిన 
మార్క_ండేయుని యముడు పాశేబద్ధుని చేయుచున్నాడు, 
ఆయన శీవ్రని (పార్థించుచున్నాడు. శివుడా భక్తు సన్ముగ పొంచి 

లింగమునుండి నముదృవించి యముని బెదరించి భ క్తుని రల్నీంచి 
నాడు. ఆహా! ఈ లింగోద్భవమభూర్సి యెంతసుందరము, 
ఓహో ! ఈ చిత్తరువు దషీణామా_ర్తియా ! వటనృత్షము 
[క్రిం జ్ఞానము దానిశిస్టుడె వృద్ధశిష్యులగు సనకసనందాదులకు 
ఆత లే _త్త్యము నువ చేశించుచున్నా డు, నీక నమస్కారము 

స్యామా ! అ చంీశానుగహమూర్తి ఆ అర నారీశ(ర 
మూర్తి అ కలాణసుందర, గంగోద్నవ, [తిపురసంహోర మూర్త 

లెంత మనోహరములు |! శిల్చీశ్యరా | మో శిల్సి పరివారము 

ధన్యమైనది, నిరంతరము దై. వభావనచేయుచు ఆ దై నములను 
చి_త్తరువులుగాదిద్ది లోకుల కందించు మొ శిల్చదీతు, ఎంతటి దివ్య 

యోగమయ్యా | 
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“ఏడ యేమి ? చిబుతొొండనంబి కథయా * ఆ మాయా 
జంగమరూపుడై న శివుని దర్పము, కుమారుని వజికి తన్నాం 
నముతో కూర వండివెట్ట చేతులాడని యా చిజుతొండనంబి 
దంవతుల దుఃఖముతోడి రూవములు ఎంత చక్కగా రంగులలో 
రంగరించినారు. ఓహో ! ఇది దత యజ్ఞ ధ్యంస గాథయా ? 

మా యభి; పాయము నూహశేసి యీ గాథను చి తించి 

యుందురు కాబోలు, మా యిలు వేల్చగు వ్ఠరభ (దుని జన 2 

కథను తీర్చి మాకు మువము కూర్చినారు విరా చిత కారులు, 

ఎంతటి వేంగితజ్ఞులు వారు, ఇది కరా తాష్టనయ కథయా | 

వారు మాయా కిరాతీ కిరాతులా ? వందికోనము పోరాడు 

నా శంక రార్టునుల యుద్ధాటోనము లెంత భయంకరముగా 

నున్నవి ! 

“శివకు [(బహ్నాకపాలమును కేలబూని దారుకావనికి 
భితార్థ మెగినాడు, మునివత్ను లా కా మేశ్యరమూర్తిని గాంచి 

మన్మథ పారవశే ము నంవినారు ఈ రూవములెంత నయన 

మనోమోహనములు ! నాట్వ్నమండపోవరిభాగమున నున్న 

నహ్మనవళవద్గ ము ఆధ్యాత్మిక పబోధము సలుపుచున్న చే, ఈ 
నిలువుగోడలమోద, ముఖమండ పార్లమండవ, నాట్సుమండవ 

ములమోద, వందల సంఖ్యలో తీ ఏఎబడియున్న చి _త్రరువుల 

నొక్క_నాడు కాంచి తనివిశెందలేము శి లాభా రో | 

మధ్యాహ్న శినపూజా వేళ మైనది, మజలవచ్చి చూతును.” 
అని ఫిరువణ్ణ తమ్మునితో గూడ చెడలిపోయినాడు, 

ఆయన పోయినదే తడవుగా వద్నినీ ఏీరభ!దు లా మండ 
వనములో (వ వేశించినారు, వది నీ చేవ మున్ముందుగా మండ 
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పోవరిభాగమునందున్న నటన క్రశాయి శ్రీకప్లే చిత్రమును 

గాంచినది, ఆ బాలుడు మజ్జియోకువై బవళించి మనోజ్ఞ ముగా 
దర్శన మిచ్చు చున్నాడు, సద్నిన్ హృదయమున భ క్రిభావ 

ముప్పొంగ లు మోడ్చి యిట్లు స్తుతించినది, 

శకరాక విండేన పదారవిందం 

ముఖారవిం చే వినిజేశయంళం 

వటస్య పశ్రస్య ప్రే శయానం 

బాలు ముకుందం మనసా స్మరామి,’ 

అమె మన స్పా బాలకృష్ణునినై లగ్నమైనది, ఆమె ఆ 

బొమ్మ పాదముల దిక్కునకు వచ్చి మాచినది, ఆక ల్రష్టాడు తన 

వైపే మాచుచున్నాడు. పార్య్యభాగములకు వెళ్ళిచూచినది, 
అప్వుడును తచ్చితస్థ కృష్ణుడు తన్న చూచుయన్నట్టున్నాడు, 

ఆమె కాళ్ళ్చర్యము కలిగినది, ఈ నింత యేమాయని తల వైపు 
సకు వెళ్ళి చూచినది, అప్పుడు నైత మాతకు తననంకనే 
చూచుచున్నట్లున్నది, తన భక్రివలన అట్లు తనకు దోచిన 
డేమాయని యామె ఏీరభదప్పను నలువై పులకుపోయి చిత్ర 
మును దర్శింవగోరినది, అతనికిని ఆ చి త్తరువాక్లే తోచినది. 
వారు రామోజు నీ నిత యేమని యడిగినారు, 

“ఆశిల్సి ఆ కృష్ణుని చీ కించుటలో నేదో శీల్చరహాస 
మును నిత్నెవించినాడు, అది యెవ్యరికై నను ఎవడైనను వీ 
దిక్కునుండి చూచినను తమనే చూచునట్టుండును, ్రది 

కొనుచు మబజ్దియావ వై బవళించిన బాలకృష్ణుని మనసార స్మరించు 
చున్నాను, 
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ఛాహ్యవిమయము, దీని యంత రార్థము వేటు, వీరభా ! 
మానన్చలు ఏ దేశమున, వ కాలమున, ఎట్టిస్టితిలో ఏ వనిచేసి 
నను దానిని భగవంతుడు చూ దుచునేయుండును, మనుష్నూడు 
అహంకారవశవ క్కియె తాను జేవ్చని కన్ను గన్న గలుగుచున్నా 
డని భానింవనచ్చును, అకశు మనుజులకన్ను లను గస్ప్వవచ్చును 

నాన పని కన్నులను గవ్చజాలడు, దేవని కన్నులు దోశ 

కాలస్థితి భేదము లేకుండ నే మనుజుల సర్వకృత్యములను గొంచు 
చుండును. చేవుకు నహ్మస్తకీస్టడు, నహ్మ సాకుడు, సహ్నస్ర 
పాదుడు అని వేదము వన్లించుచున్న ది. ఆ సహా స్రశబ్దమునకు 

వేయి యనియే అర్థము కాదు. అనంతమని భావము. అయన 

అనంత చక్షువు, విశ్యచత్షువు కూడ, వానిని మనము రెండు 
కన్నులతో చిత్రించుకొందుము. ఈ వటవత్రశాయి తన్ను 
చూచువా శెటుపోయినను వారి వంకనే చూచుచు ఈ వరమ 

రహస్యమునే ఇఛాటుచున్నాడు, ఇది దీని యంత రార నుయ్యాః ( 

అని వారి కద్దాని 'బాహ్యంత రార్థములను వివరించినాడు, 

ఆ గంభీరార్థమునకు వారు వింతవడి రామోాజునకు 

జే. మోడ్పు పెట్ట “నిల్బములందిన్ని ర సాస్యములున్న వని యెవరికి 

"తెలియు నాచార్యా ! ఏదో రంగులు శేఖలు మాచి తృప్తి 

వడుదుము. శిలాశిల్పమైన అందచందములు గాంచి ఆనంద 

వడుదుము. ఏ శిల్పి వమహోభానమును ఏ శిల్బములో ఎట్టి లత 
ముతో నిషేవీంచునో స్థూలబుద్ది శేమి తెలియును ? మోనంటి 
నిజ్ఞల వివరణము ల త్యావళ్యకము లని మా కివ్వుడు తెలిసినది, 

ఈ వటపషతశాయి రహస్యము నాయనగారు విన్న చో ముగ్గు 

అగుదురు," 
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అనుచుడగనే మాధ్యాహ్నీక శినపూజను ముగించు 

స్థ సిరుషణ్ణయు, ఏీరళ్ణయు నచ్చటికీ విచ్చేసిరి, రొ మోజు 

వారకీగూడ వటవ; తశయనుని మాపి, అందలి రహాన్నమును 

వివరించెను, గ. “ట శ్రీకృష్ణా ! ప్రాణములు పోన్టనప్పుడు 
వాత విత్త స్లేపా దుల చేశ కంఠమురుద్ధమై పోవును, అప్పుడు 
నిన్ను మనసార స్మరింవ లేక పోవచ్చును. కావున ఇవ్వుడే నా 

మన రాజహునను నీ పాద వద వంజరములో జేరు 

కొనుము,” "అనునర్గ ముగల ముకుందమాలలోని దిగువ కో కమును 

కన్నులు మూూసీకొ స వరిం చెను, 

ళకృద్ణ | త్యదేయ wih) స్టారా So 

అచ చైవ మే సిశతు మానస వాం 

(పొణ ప్రయాణ సమయే వాత OE 
అవి 

కళ్టావరోధన వ్ సర్మణా వత పేజి! 

a శ ఛా క 

0 

రఘునాథమూ ర్తి (వలిష్ట జరిగినస్పటినుండియు నిరుపళ్ణ 

నైైన్టన గ్రంథ్లములనుగూడ చదున్చచున్నాడు. మలయాళ 

-దేశాద్ధివ వతీయగు కులశేఖర మహా కాఖు ప. యీ ముకుంద 

నూలలోని శ్లోకములన్నియు వీరుపర్ణాకు కంఠ స్టములే, ఆతడు 

విష్ణు పురాణమునుగూడ ఇటీవల సండితులనద్ద (శేవణముచేయ 

నారంభించినాడు. ఇట్లు శివశేళశనాటై దై (భావన ఆయనలో 
నరిపక్యమునకు వచ్చుచున్నది, తరువాత రామోజు తక్కిన 

చి త్రరువ్రులనుగూడ చూపుచు వినరించబూనెను, 

_“ం్పటువచ్చి ఈయువరిభాగపు చిత్రములను శీలకింపుడు, 
ఇది మనుచోళరాజు కథ, మనుచోళుడు సరమధర్శమూ ర్తి, 
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ఆయన యెల్లస్సుడును (పజల మొజ లాలించి వారి కువకార 

మొనరింవ సంసిద్దు డెయుండువాడు, అందుకాయన ముగ సాలలో 

నొకగంటను గట్టించినాడు. అవసరమున్న వా శా గంటను 

(మోయించినచో రాజు శబ్దమును ఏినివచ్చి వారి యక క్క_బలను 

దీర్పుచుండునాడు, ఫనడు రాజప్ప! తుడు రథాహాడుడై. 

శాబపేకిని బోవ్రుచుండగా అవ్చదూడయొకటి రథ చ కము [క్రించబడి 

మరణించినది, ఆవ్ర ఆ సంగతిని మనుచోళ ప. 

మొజువెట్టుళొన్నది, ఆ (వభువు తన కుమారుని బరుండబె 

ఆతనిమోదుగా రథము తోలవలసీనదని అవునకు సల 
నాడు, భటులు రాజూబను నిర్య ర్తించినారు, రాజపు, తుడు 

రథము! క్రింద మరణించెను, రాజుగారి ధర్మబుద్ధికి మెచ్చి వరమే 
న గరుడు (వత్యతమై ఆవ్రుదూడను, రాజపు తుని (దితికించి, 

వారి నను, గహించినాడు, ఈ కధను తొండముడలమునుండి 

వచి న సన కారులు వరమసుంవరముగా చితించినారు సమో! 
చి తృరువులను డిలకింతురుగాక |” 

ఏరళ్ణ: ఇది మాధవవర  కథనలె నున్న దే, 

రామోజు : ఉండవచ్చును, తమిళులు ఇది మనుచోళునికథగా 
చెప్పా చుందురు, 

నిరువణ్ణ : ఇది (చౌవదీ స్వయంవర గాథయా 

రామోజు : దను, కృష్ణ పరణమున ధనుర్భారియెన పారుడు 

అదిగో | యం త్రమత్స్యమును సేదంచుచున్నాడు 

చూడుడు, 
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ఏీరల్ణ ఓహో ఇది యొతరమణీయముగా నున్నది శిల్చీశ్యరా! 
ఇచ్చట పార్య త్రీ బే వి శరీరము నలంకరించుకొొను 

చున్నదా ! ఆ పిమ్మట అజగజ్జనని శివునితో చదరంగ 

మాడుచున్నదా ? కని యెంత మనోహర చిత్రములు ! 
ద్రిది పార్వతీ దేని శయ్యాామందిరముకాబోలు, శిల్పా 

చార్యా! ఇందలి కుడ్వములమోది యా లేఖ్యములలో 

శిల్ప సౌందర్భము మిన్ను ముట్టినదయ్యా | వీనిని చూచిన 

వీముట పాడులోకమును మూచుట పాపమని నాకు 

తోచుచున్నది, 

రామోజు : [వభువు లిటు దయచేయవలయును, ఆ వై భాగ 
మును దిలకింపుడు, 

వీరళ్ణ : ఏమో | అన్న గారిని నన్ను గూడా చితించినారా ! 

ఈవని మెందుకు చేసినారు నిల్సి చం దమా ( 

రామోజు : ఇది అత్యవసరము [పభూ! కర్తలు కారయితేలు 

వ్ 

తప్పక యిచ్చట నుండవలయునను తలంపుతో పురు 
ఫో త్తమ స్థపతివర్యుని, జక్కణాచారుని, బ_ల్సెనను 

గూడ మీతోపాటు చి తించినాము, 

వారినిగూడా చి తించుట మాకు వరమా మోదము, 

మహాశిల్పాచార్యులారా ' మో కృపి. ఫలితముగా 

లేపావీ అజరామరమైనది. దీని చరితను భావి కాల 
మున సునర్జ్హాతరములతో లిఖంతురు, ఇంతవజకును 
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ఈ కొంయమివ డేనతలు అదృశ్యరూపులై విహ 
రించుచున్నారని వినుచున్నాము. అట్టి చేనతలను 
మారు సర్వ కాలసర్యానస్థ సలయందును నజలక (వత్యక్ష 

మగునట్లు ఈ నోకమాద పిహారింన శేసీనారు. 

మా రెంత పుణ్యా తులు ! మా బుణము నీలోక మెట్లు 

తీర్చుకొనును ?- మేమెబ్లు శీర్చుకొందుము ! ఈ 
కరూర్మాది ఈనాడు దేవతలు విహరించు సువర్ల్యాదియే 

మొనది, మేము ధన్యులమైనాము. మా |వయత్నము 
ఫలించినది, 

వీముట సిరువణ్ణా - రామోాజు శిల్వాచార్యా | ఈ 

చిత్తరువులు సామోత్మ_రించిన చేవతలవ లెనున్నవి గాని, చిత 
ములవలె లేవయ్యా ! పీనిలో (పాణస్పందనము, చైతన్యము 

ఉన్నట్లున్న విగాని, నిరీవముగా లేవు, ఇంతటి మహోజ్ఞలము 
లైన యో చి తములను జూడగనే నాకొక కథ జ్ఞ స్కీకీవమ్బు 

చున్నది, 

“మువ్వురు శిల్పులు తమ శిల్పనిజ్ఞానమును రాజుగారి 

యెదుట [పదర్శింవనెంచి మూడు నస్తువులను తయారుచేసి, 
రంగులునవరించి తీసికొని వచ్చినారట, అందు మొదటివాడొక 

తామరపూవును సుందరముగా తీర్చి తెచ్చినాడు. ఆ పూవు 
రాజుగారి యెదుట నుంచబడినది, కొంతసేవటి కది నిజముగా 
వద్శమే యనుకొని తుమ్మదలునచ్చి దానిపై మూగినవట, 
"రెండవవాడు ఎలుక నొకదానిని చేసికొనివచ్చినాడు. ఆ 
యెలుకను వంటయింటిలో పెట్టగా, సిల్లీ అది నిక్కమైన మూపి. 
కమే యనుకొని వరువె శ్రికొనివెళ్ళి దానిని నోటగబచికొని 
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మోసపోయినదట, మూడవవాడు రాజుగారి నొక యింటికి 

సికొనిపోయి మహరాజా | నా శిల్పము ఈ లెరలోవల 

నున్నది, ఈ తెరను తొలగించుకొనిపోయి తాము దానిని 

దక్శింపవచ్చునని చెప్పినాడు, రాజు తెరను చేతితో తొలగింవ 

బోయినాడు. అది కెరయ కాదు. ఒక గోడసై ఆ శిల్పి 

తీర్చిన కెరమాదిరిగా నున్న చ్చితమే యది. అప్పుకు రాజా 
శిల్పుల (ప్రతిభ కచ్చెరువ్రవడి యిట్లన్నాడు : “ఓ శిల్చులారా ! 
మోలో మొదటివారు తీర్చిన పద్శశిల్బము కీటక మైన తుమె 
దను నంచించినది. కెండనవారి యెలుక శిల్పము తిర్యగ్గంతువు 

లలో చేరినపిల్లిసి మోానము చేసినది, ఇక మూడవవారి శిల్బమన్న 

శ్ఞానళాలిము, క్రశావే తయునగు మొనవునే వంచించినది, అని 
వారిని బహూకరించి వంఫీనాడటు” మో చిత్తరువు లిట్టి 
తరగతికి చెందినట్టిని, నాటి మయనభలోని శిల్పములును 

చి త్రములును ఇట్టి వే కావచ్చునని నాక నివించుచున్న ది.” 

సిరువణ్ల యిట్లు వెన ఎచుండగ'నే ఎవరో యొక శివయోగి 

అచ్చటకు వివేసినాము, ఆయన నయోభారముచేత వండ 

చాజీయున్నాడు, అతనికి నూజేండ్లు నిండియుండునని చూచిన 

వారికి అసిఫించును, దబ్బవండువంటి మేని చాయ అతనిది. 

గడ్డము; మోసలు, తల నెండ్రుకలు నరసిపోయి మెబుగు వెట్టిన 

సన్నని నెండితీగెలవలె నెలుగుచున్న వి. అత జెంత యందము 
గను, అకర్గణీయుడుగను నున్నాజో వరింపజాలము. లే బాయ 
మున అతని మూర్తి ఇంకెంత యంవముగా నున్నదో తెలి 

యదు. అతడు చంకలో నొక సంచిని, చేతిలో యూగదండ 

మును దాల్చి పభ్లూతిశేఖలను మెయినిండనలది శెండవశివుడో 
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యన్న ట్లు ప్రకాశించుచున్నాకు, అతనిని మూగగాశే అ; (వయ 

త్స ముగనే అందబు చేతులెత్తి నమస్కరించిరి, పరువళ్లి ను 

శనరో శెలిసికొనగోరుచున్నా "మని యనెను, 

“నేనొక బై రాగినని నాయాశకారమే చెప్పుచున్నది 
గదా, ఇంతవజకును మహీళూరపురమునందలి చాముండేశ (రి 
కొండమీద నుంటిని, ఏవో యోగాభ్యాసాదులతో బీపిత్ర 

మంతయు గడచినది, మిరు లేపావీలో "దివ్య శిల్పములను, 

చి త్సరువులను 'వెలయింన చేయుచున్నారని మా |సొంతే ప పు 

జనులు వివరీతముగా చెవ్వకోను చున్నారు. ౪ po 

దర్శించుచు శూవనమును:. ఏ కచ్చ వాడ |దిమోవ (కథ్యాన 

ముతో కొంత కాలము గడుపువమని యెంచి మ. మొ 

కభ్యంతరము లేనియెకల నిచ్చట నుందును.” అని యాతేడు 

వలికెను. విరువణ్ణ కాతనిమోద అవ్నటి కవ్ప్వుడే ఒక గురు 
భావము క లిగినది, “శా మిచ్చట నుండుటనలన మేము ధన్యుల 

మగుదు.”మని యాతడు తన యంగీకారమును మూసెను. 

పద్నినీనీరభ [దు లాయన యకుగులకు నమస్కరించి అతని 

దీవెన లందుకొనిరి, 

ముఖమండపాదులలో శిల్పములును చి త్తరువ్రలును. 

పూ ర్మియెనందున, ఒకసారి తుది పర్య వేతుణము జరువదలంచి 

పురుషో త్త త్తమ స్లవతి .హంనణ మాచమూర్తులతో గలసీ వచ్చి 

నాడు, ఆతన ముఖమండవములోని పద్మినీ పాంచాలజాతి 

మూర్తులను గాంచినాడు, “హంపణాచార్యా | ఈ వద్నిన్ 
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మూర్తికి పాదముల, కింద నొక మకరమును జెక్కుము, అప్పు 
డామె గంగాచేవి కాగలదు, ఇంతనజకు మా రెవ్యరును ఇచ్చట 
గంగామూ రిని వెక్కినట్లు లేదు, పార్గతీమా ర్తులే నెక్కులగ 
వడుచున్నవి. గంగాపార్యతులు శివుని (వ్రియురాం డ్రై] నందున 
ఎవ్వరినీ మనము చిన్న చూపుచూడరాదు, ”అని అతని చేతిలోని 
సన్నని యులిని చిన్ని సుత్తెను తీసికొని వీరభద్రప్పక వతి 
నిధిగానున్న పాంచాలమూర్తి [క్రింది వెదవిమోద అనునట్టు 

రెండు సన్నని కోజులను వెక్కి విడి చినాడు, దానితో ఆఅమూ ర్తి 

వీరభ దన్పదను (భాంతి పోయినది, ఆ శిల్చీశ రుడు ఎందుకట్లు 

చేసినాడో యెన(రికీని బెలియదు, అదేమని ఆయనను [వళ్నించు 
ఛె ర్యముకూడ వారిలో చెవంరికిని లేశపోయినది, హంపళ్షి 

నుకరమును తీర్చి పద్శినిని గంగా చేవి నొనర్చినాడు, 

అటుపిమ్మట పురుషోత్తను స్థపతి నాట్యనుండసములోని 
శేగనాడు, _ వీరొవెంట కన్నన్స యుండనే యున్నాడు, న్థవ 
జక్క_ల్ణతో నాట్సమండవములోని యొక _స్హంభ నుధ్యమున 

కన్న ప్పమూర్తిని తీర్చవలసినదని చెప్పెను, ఆతడావని చేసెను, 
a: WK ra చి; దానితో కన్నవ్నకను, కన్న వ్పకీర్తికిని శాళ్యతత్యము. కలిగి 

నది, 

20 
బ_త్తనాఛార్యుని యాఫివతగమున మాచమూర్తి 

(పథాన కృషితో వేపాశీలో కలాఃణమండవ నిర్మాణము 

నగపాలు పూ_ర్తియెనది. ఎనిమిది దిక్కులయందును ఎనిమిది 
మహా స్తంభములు, ఆ _స్తంభములమిద వరుసగా ఇందుడు, 
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అగ్ని, యముడు, నిర్భతి, వరుణుడు, వాయువు, కుబేరుడు, 

ఈశానుడు అను అన్షదిక్సాలురమూ పులు వాహనాయుధాది 
సర్యలతణములవోగండరింవబడినవి, కావున దానినిఆష్ల దిక్పాలక 
మండపమని కూడ అనవచ్చును, _స్తంభముల చుట్టును మజీ 
కొన్ని శిల్పములు వెక్కబడీనవ్, ముఖమండపార్గ మండవ నాట్య 

మండవములక న్న, క ల్యాణమండ వము నర పగౌవముగానుండ 

వలయునని పురుషో త్తమ స్థపతి సంక ల్సించుకొ నియున్నా దు, 

(వేమాస్పదుడగు కుమారుడు విరభ్యద్రప్ప సంకల్పము కావున 
నాతని యందచందములకు _దగివట్లుగనే కల్యాణమంకవ 

మొప్పనలయునని ఏిరువణ్ణ సంపూ (పో కాహామిచ్చు 

చున్నాడు, 

చేపా&ీలోని శిలకళ చాలా భాగము సృంభముల 
నూతగాగొని వెలసీనట్టిదే, కుడ్యాదులమిదను, ద్యారముల 

మీదను నున్న శిల్బ్పమంత వధానమని ఆ శిల్పులు తలంచిసట్టు 

లేదు, వారు తమ కళాచాతుర్యమును విరివిగా స్తంభముల 
మోదనే విన్యసింపపూనినాగు, అందుకు కల్నాణమండవ మొక 

విశిష్ట రచనము కావలయుననిగాబోలు శీల్చిగణమంతయు 

తన్ని ర్నాణమున చేయి వేసినది, ఒకవరుసగానున్న నృంభావళలో 
శివకలాాణమునకు వేంచేసిన మహర్షి గణమును వరమసుందర 
ముగాళీర్చినారు. వశాంత మైన బహ్మమ్బస్సుతోనా మూర్తులు 

అధ్యాళ్నిక లేజో రాశులుగానున్నవి, పసిష్టుద త్తా లేయ నారద 
మూర్తుల సొగసు, సస్తర్టి గణ సౌందరంయు మనల ముగ్టుల 

నొనర్పును, ఈమహర్దులు. ఒకరున్న తీరులో ఇంకొక రుండక 
ఎంతో వై విధ్యమును |ప్రకటించుచున్నారు. వారిచంకలలోని 
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“తాళష క్ర గ్రంథములను, చేతులలోనిక మండలువులను నరికింపుడు, 
చేశులలోని జవనూలలు చూచినాశా ! (లీ మహావిష్ణువు, 

(బహ ది "జీవ తావర్ల మంతయు క ల్యాణమునకు ఏ చ్చేసినారు, 

పారంతీవర మేశ్యర కల్యాణ శిల్పము అందమునకు నెలవు, గిరిజ 
శివశీీ మునబోయు తలం బాలనుగూడ నా శిల్చులు కఠిన 
పాహాణములమిద మలచి పెట్టినారు. కన్యాదాతలగు మేనకా 

హిమవంతులు పిల్లన_త్తవారింటికి వంపునప్పుడు తలిదండులు 
పొందు దీనత్యము ముద్దకట్టినశ్లే చిత్రితులై నారు, 

కల్యాణమంటవ _స్హంభశిల్బమును మాచుటకు వద్నినీ 

సీరభదులు ' వచ్చినారు. వారిశోణాటు లతీ(యు, లలిత 

యును విచ్చేసినాకు. లీ లే చాయములోనున్న వీల్ల, ఆమె 
గండవ అవర్థా'చెవిని బోలియుండును, ఆమె మోమున ఎల 

(పాయపుసౌరు కొలువ్చతీరి యున్నది, తనవద్ద నాట్యసంగీతే 
ముల నభ్యసించు లశీ మోద వది ని శన లేని యభిమానము, 

అందును ఆమె [పథాన శిల్పాచార్యుని తనయగదా, ఆమె 

నెన్యరభిమానింవరు ! అనురాగరనము పొంగులువారుచుండగా 

నదిని లవ్మీని చేరదీసి యన్నది : “లస్సీ !ెండ్లికూతురై న 
పారగతిని మాడుము. ఈ పారంతీమార్కిని మాచమూ ర్తి తీర్చి 
నాడటమ్మా అన్ని రీతుల నిన్నే పోలియున్న దీ జగజ్జనని, మాచ 

మూర్తి తన మేననూమకూతును శిల్పములో తీర్చజాలుదునో 
లేదో యని (ప్రయత్నము చేసినట్లున్నది. చక్కగానే తీర్చి 
నాడుగాని, నీ చిన్నారి చిబుకముమోదనున్న సూది బెజ్జనుంత 

పుట్టుముచ్చను శిల్సించుటలోమా త్ర మోటువడినాడాశిల్సి,”' 
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ఈ మాటలు వినుచున్న లత్మీని నునుసిగు దొంతర 
లావరించినవి, అమె లజ్ఞాభయములతో ముడుచుకొని పోయి 
నది ఈ హాన్యమాడునది తన యధ్యాపకురాలై న నందున 

అమెకు తగిన నమాభానము చెవ్నవీలు కాలేదు. ఇంళొకరి 
క నచో అ పిల్ల చెవమాద గొట్లినట్లు చమత్కారముగా 
ర లు ౧ 

సమాధాన మిచ్చెదిదే, 

లకీ చుజుకై నకిల్ల, ఆ చుజుకుననమునకు దగన 
చక్కదనముగసాడ నామెలో నున్నది. ఆమె భూమి కనత 

రించిన బాలా, తిపురసుందరినల నుండును, ప్తురుభో త్తమ స్టవటి 

బాలామం తీ" హాననము చేసిన కొలడిదినముల కా ప్ఖ్ల పుట్టిన 

దట, అందుచేతనే కాబోలు అమెలో సాలా సౌంగర సీ 

|పతిభాశ క కోలు (ప్రోగువడీనవి సవతి యామెకు తన తల్లి పేరు 

పట్టుకొన్నాడు, న. తని తల్లి శేని వీల్ల వాడై న మాచమూ రి 
కిచ్చి పెండ్లి చేయవలయునని "పరో ల 'తృమస్థవతి యాశయము, 

ఆ యుచ్దేశ్యముతోనే మాచమూరర్తిని దగ్గజకు దీసీ యింత 

వానిని చేసినాడు. 

చేపాశ్నీ వచ్చునాటికి లత ఈడేజీయున్న ను, ఆముకు 

వివాహ సంబంధమైన విషయము లాలోచించుకొను శక్తి 

లేదు. తగిన వయస్సురానిదే ఆడువిల్లలకు వరులను గూర్చిన 
యాలోచనలు శాన. వారి మనశ్శరీరముల వికాసము 

ఒక స్థాయిని చేరుకొన్న గాని వారికట్టి తలంపు లవతరింవ వీలు 

లేదు, ఇటీవలనే ఆమెకు వరనిర్భయమును గూర్చి అభి పాయము 
లేర్చడుచున్న ట్లున్న వి, రంగమండవ నిరా Fa ప్రాధాన్యము 

వహించిన జక్క-ణాచార్యునివై అమెమనస్సు లగ్న మైనట్లున్న ది, 
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మాచమూ ర్తి తన్ను పెండ్లాడ నువ్విళులూరు చున్నా డనియు, 
ఆకనికే తన్నీయవలయునని తండ్రి యాలోచనమనియు | 3 
తెలియును, అందుకే మాచమూ ర్తి కలాషణమండసము 

పార్వతీమూరర్తి లో లీ)  సౌందర్యయును యే 

ముజయుచున్నాడు. ఈ సరిగతి వద్నిని మెజీగియే యున్నది, 
“కాని లఖ్నీ గోమాత మిడి యిస్ట్రముకాదు, ఎట్టకేలకు తెగించి 

లన్నీ గి యిట్లన్నది : 

లమ్మే : ఈ పార్యలీమూర్తి కన్నను ముఖమండవములోని 

é 

ల శీ 
కాలేదు, తన్ని రా ఇమునందును జక్క-ణ, హాంపళ్లల 

పద్నినీమూర్స్ యే నాకు ₹ బాగున్న ది, Wash 

తనశ క్రినంతీయు ధారపోసి యూమూ రిని వెక్కినాడు, 

శిల్బనిరా ములో మా చానకన్న జక్క_ణయే దొడ్డ 

వాడని నేననుకొందును, 

వద్శిని : అజేమమ్నా ! అట్లందున్రు. మాచమూలర్తి తక్కువ 
నాడా యేమి ? కల్యాణముడవమూర్తులు వెక్కు_లు 

మాచమూంరి. న్నష్షులే, అంతేకాక నాయనగారు తవ 

శక్తి క్రి చే నిర్మించిన నాగలించేశ్యరుని శెదురుగా అంతటి 

పెద్దనందిని చెక్కిన శిల్పి స్స దృష్టికి చిన్న వాడుగా 

నున్నట్లున్నా డే | 

: ఆనంది వావ శెలివిచేత మాత్రమే అట్లు తయారు 

ప్రజ్ఞ యే వనివేసినద్, హోయసనలయుగమున నెలసీన 

నందులను మోరు చూచినచో ఈ లేపాల్నీ నంది యే 

సం హదాయము నెజీంగిన శిల్పుల నృస్టియో బోధవడ 
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గలదు. అళ్ల్లే వేలాపుకియందలి చెన్న కేశ వొలయము 

లోని మదనికామూర్తులను జిలకించినచో వద్నినీమూర్తి 

తీర్పు చెప్పవచ్చును, ఇది అన్ని విధముల 
జక్క_ణా చార్యుల వారి ర్సిల్ప శై లీనిశిష్టము, నే నిటీవల 

నాయనగారితో '* బేలూరు వెళ్ళినప్పు = డా చేవాలయ శిల్ప 

ములను వకిశీలించి వచ్చినాను, 

* మాచమూ గిగారు se వారికి తీసిపోవు 

వారు గారుశే లకీ ౧! శ్ర! 

పద్మిని : అదేమిటి లనీ, స్ట మో శావగారి (వతిభనే నీవ 

విమర్శించుచున్నావు 1 ఈక కల్యాణమండవ _నృంభగత 

మూర్తులలో ఆంధ శిల్బక భాము, ద లెట్లు హత్తుకొ న్నవో 

గమనించలేదా ! 

లల్నీ 2 ఉత్తను కళానిమర్శ చేయునప్పుడు నా వాడు పరుడు 

లలిత 

పర భేదములు అడ్డు తగులరాదు, ఆ మమకార 

స]. కనున విమర్శ ఫ్ నేరదు. మా బావకన్న 

జక్కణాబార్యుడెన్నో రెట్లు శిల్పరచనములో నధికుడు, 
అందుకు సందేహము లేదు. సంచేహమున్న చో నాన్న 

గారి నడిగి తెలిసికొనవచ్చును. 

* వది నీ దేవిగా రన్నట్టు క ల్యాణమండః వబ మచ ముగా 

ఆం! లి, రంగమండవ మూ రులు జక్క-ణావార్య 

శైలిలో నున్నని, 

"లే [త్త 
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వీరభద : వద్దిసీ | లఅతీ తో ఏల వాడింతువ్రు, ఆమె మహో 

శిల్పాచార్యులవారి పు తైక, శిల్చరహస్యము నర్థము చేసి 
కొన్నటిది, అమెకన్న మనశెక్కున యెట్లు తెలియును! 

న అం ae వద్మినీమూ రి భాగున్నదనుటలో నేనును లశ్నీ 
చేవితో నేక్భవింతును, సీ వాదమునకు బలము లేదు, 
అదియునుగాక ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొ కృ రిమాద అభిమాన 

ముండును. దాసిని కాదన వేము, ఇందుకు నీవే నిదర్శన 

భూతురాలవు, సి యభిమత వ్యక్తులను పిన చిన్న 

చూపు చూడగలవా ? లలిత యన్నట్లు ఇది ఆంధ్రళిల్ప 

శె లియే, రంగమండవ శిల్చశ లిహోయనసల శలియే. 

"డేని అందము దానిది ! 

ఏరభదవ్చ వేసిన ఈ వ్యంగ్య గర్భనంభాష ణకు లన్నీ 

వద్నిను లికువురును సిగ్గువడినారు, తన వలుకులతో అత 
డిరువురి గుట్టును బట్టబయలు శేసినట్లయినది. లమీ కి మాచ 
మూర్తిని చెండ్లాడ నిష్టములేదనియు, ఆమె దృష్టి జక్కణా 
చార్యుని పైనున్న దనియు పీర్ల [దప్ప (గహించినాడు, అందు 

కాత డాశ్చర్యవడ లేదు. తనకు మేనమామ కూతురు గారిపై 
చేల (పేమలేదు. _ ఆమెగూడ చక్కని వీల్ల యే, తెలివి తేటలు 
గలచే - కదా, వై పెచ్చు తన తల్లికి, తనకు గారినిచ్చి పెండ్లి 
చేయవలెన నెడి మక్కున చిన్న నాటినుండియు నున్న దే, కనుక 
ఈ కోరికలు, అనురాగములు, ఆశలు విచిత్రముగా నుండును, 
వీరి సంభాషణము నాలించుచున్న లలిత మొగము చిన్న 
వోయినది, లత్నీ గై నాచమూర్తిని విమర్శించుటను మెచ్చ 
జాలక అమె యశ్రైనది. 
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శిల్బనిమర్శలోవలె సంగీత నాట్యములలోగూడ లకీ, 
చఛుజక త్తివలె వదునై నదే, ఇవ్చటిశే అమెకా రెండుకళలుకు 
బాలవజికు హ_స్తగతములై నవి, వద్మినికామెవై అపూరా(ను 

రాగముదయించినది, లశ్నీ శ్రబిత్తము జక్కణాచార్యసమాస కృ 
మని యామె (గహించినది, తనకు కృష్టవ్ప నాయకుడన్న 

నెందుకిస్టముకా లేదు ! ఏరభదవ్చమోిద నేలయనురాగముద 

యించినది ? అశ్లు లశ శ్రి కిని మాచమూర్తి గొప్పకిల్సియే 

'యెనను (విమలళేక పోవచ్చును, జక్క_ణమోద అమె మనస్సు 

లగ్న మగుటలో నాశేవ మేమి? ఇందుకు కారణములు 

మనుష్య బుద్దికందునవికావు. అందుకే మన పెద్దలు పూరంజన్న 
శర్తలనీ, అవియనీ, ఇవియనీ, ఏవేవో అదృష్ట హేతువ్రల న్ను 

డించుచుందురు, కనుక లవ్మీ వివాహవిషయములో తానును 

సాయసడవలయును, _ పురుపో తృమస్థవతికి లకీ యు ద్దేళ్యము 
నెటీగించి అమెకు జక్క_ణనోనే వివాహమగునట్లు చూడవలెనని 
పద్మిని తేలంచినది, సీఠభదవ్పకును నట్టియభి పాయ మే యేర్చడి 

నది, ఎవరికిష్టమైనవారిని వారు పెండ్లాడవలయునని సూచించు 

చున్న లమ్మీ యుద్లేశ గద్మినీఏరభద్రుల యనురాగపాశము 

మజీంత దృఢతరమగుటకు (వోదిచేసీనది 

ఇంతలో జక్క-ల్లి యచ్చటోవచ్చి కొన్ని నింతశిల్పము. 

లను వారికి చూవ మొదలిడెను, “వీర దా ! క్రటురమ్లు, ఈ 

_స్తంభమునవై నున్న మూడుతలలయావును చూచినారా +” 

పద్నిని : ఏరభద : ఓహో ! ఇది విచ్చితముగానున్న దే, ఒక్క 
'జేహమున కే మూశుతలలమర్చి దీనిని దత్తా లేయునిగా 
చూసినారాయేమి! 
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లఖ్నీ : కాదండీ! ఈ ఒక్క చేహమే మూడుతలలకును 

సరివడును,. మొత్తము మూడావులను తలలనుబట్టి 

మూడు రీతులలో నున్నట్లు శిల్సించినారు. అదియొక 
విచిత శీల్పము, 

జక్క_ణ : ఇదిగో, ఈ కోతిని చూడుడు, ఇందు చెక్కి-నని 

రెండు తలలు మాత్రమే, దీనిని నాలుగు కోతులు గా 

చూడవచ్చును, ఇటురండు ఇచ్చట ముగ్గురు మనుష్యుల 

'దేహములున్ననీ, ఈమువ్చ్యురికీ అణు కాళ్ళుండవలయును, 
కాని నాలుగుకాళ్ళనె వక్క. ముగ్గురికి సరివదునట్టు 

చేయటమొనది, ఇదిచూచినారా! ఇరువురు మనుష్యులు 

మండలా కారముగా వంగి వ్యాయామ (పదర ఎనము 

చేయుచున్నారు. కటుర ౦దు, ఇవి అన్నియు యోగానన 

ములను (న గ్సించు శిల్పములు, ఇట్టి విత శిల్పములు 
ణ్ర లు 

గూడ ఒకతరగతి వారి నాకర్షి ౦చుటకు అవనరములు, 

ఇటువచ్చి ఈ సోమవార మండవమును, ఉయుల 

మండవమునుగూడా చూడుడు, క ల్యాణమండవమునకు 

వైకప్పు మ్మాతము అమర్చవలసియున్నది, దానికి 

కొవలసినబండలు తీయుటకు కూలీవాండు చిక్క_నందున 

అ పని ఆగియున్న ది, 

ఈ శిల్చ సందర్శనము చేసినంత సేపును ఎడ నెడ లత 
చూపులు జక్కబ్షమాద నే (వనరించుచున్న వి, ఆమె మధ ్రముథ $ 

జక్కణాచార్యునితో అననరమున్నను లేకున్నను మాటలను 
గూడ కలుపుచునేయున్న ది, జక్క_ణకును లథ్నీ జె అనురాగము 

శతేకపోలేదు, కాని ఆమె (వ ధానాచార్యుని పుత్రక యయినందున 
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అతని చాహ్వాకృతిలో శృంగార చేష్టాచిహ్నములకు తావు 

చేకపోయినది. ఆతడటనుండి వెడలిపోయినాడు. 

జక్క_ణా చార్యుడటు వెళ్ళగనె మాచమూక్ష నచ్చి 

నొడు, లలిత మోముసీకసించినది, ' మాచమూ 3 రాకనుగాంచి 

లన్నీ “మా అమ్మగారు తొందరగా రమ్మన్నారు, . షోని 
an |” అని యామెవ ద్ద 'సెలవుగ్రై కొసి సర నీ'దేవి 

శిష్య వాత్సల్యముకి స్త్ బ్ర ఉపాధ్యాయ. లకు, త. ఇాగ్రీ 

"దేవుల విషయములో ఆమెకు ఒక డిమోదకన్న నింకొక రిమోద 

(నేమ యెక్కున, కరర కారణనూ మె సక్షుపాకేబుద్దికాదు ; 

ఆ బాలికల కెలిసి కేటలు, చుజుకుదనము-మున్నగ నీ, లీ 

నూచమూ ర్తిని వివ ర్నించునప్వుడు లలిత మోమున నెత్తురుచుక్ష 

లేకపోవుట, ఎడనెడ మాచమూ్రి కర సమర్థించుట 
వద్శిని గమనించుచునే యున్నడి. “లలిత చిత్తమునకు 

మాచమూ_ర్తి నచ్చినాడా!” అని అమె శంకింవక్షహో లేదు, 

మాచమూ గ్రికిగాడ లవి తన్ను పెండ్లాడునను ఆశ 
నానౌటికి సన్న గిల్లు చున్న ది. ఆమె (పతివిషయమునను తనకు 

వ్యతిరేకముగా నుండుట, తొనురాగ నే మెల్లగ అనలకు జారుట, 

తన మాటలను పూరంవతముసేయుట, 'శాశేదై న హోస 

మాడిన కస్పుమనుటా మొదలగు పక అత డా మెరకు 

తనవై [పేమ లేదని నిర్ణయించు కొన్నాడు, ఒకనంక మేనమామ 
యన్న చో, మాచమూర్తికి భయము. తన తల్లి చిన్నవ్వు 

జ చసిపోగా తన్ను దెచ్చి ఎంచి, విద్యాబుద్ధులు నేర, 

శిల్పవిద్వనలవజచి యింతవానిని చేసినాడు, మేనరూోను భార్య 

పీరాంబగూడ తన్ను కుమారునిగా నే చూచుకొన్నది గాసి, 
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తన అడువిడ్డ కుమారుడని "వేలుగా చూడలేదు. పీరాంబ 

త న్నెంతగా డంచినదో, ఎంత గావాత్సల్యమును (పదర్శించినవో 

తలచుకొన్న వో, అవ్వుడే మాచమూర్తి కన్నులలో నీరు 
తిరుగును, ఆతడానె బుణము నెట్లుతీర్చుకొందునాయని విచార 

పడును, ఇట్టిస్థితిలో 'తానేనివేయవలయునో మాచమూూ గ్రీకి 

తోచలేదు. బలవంతముగా మేనమామ తనకు లత నిచ్చి 
చేసినచో, ఆ కిల్ల తన్ను గౌరవించనిచో, తన జీవిత మేమి 
కావలయును! ““లఫీకినన్ను పెంద్రాడనిష్టము లేదుమామయ్యా” 
అని మేనమామకు చెవ్వు సాసానమా తనకులేదు. ఆయన 
గారన్ని యు తెలిసినవారు, మహారాజుల మన్న నలందుకొన్న 

మహనీయుడు, ఆయనకు 'తాన్నేదైన సూచనలిచ్చుట (గుడ్డు 

వచ్చి పిల్లను వెక్కిరెంచినట్లుంకును. పోనీ, వీరాంబవద్ద తనకు 

చనమాన నమున్న ందున, ఆమెకు సంగతిని కేటవజచుటకును 
మాచమూ ర్తి సాహసింవ లేకపోయినౌడు. ఇట్ట స్థితిలోపడి 

అతడు నలిగిపోవ్రచున్నాడు. 

తానా పెఃడ్లీ కు వచ్చినవాడు, ఏదో యొక నిర్ణయము 

ేశ్యిర్ధాగాన్సి స శావలయును, విద్యానిధి కూతురు 

లలీతకు తనవై దృష్టి ఉన్నట్లాతడు (గహించినాడు. అట్టి 

ఉన్టేళ్య మా మెకున్నను, 'తానేమియు చలింవరాదు:. తన 

కామెపై కోరికయున్నట్లు సూచింవరాదు, అట్టు జరిగినచో 
మేనమామ యేమనుకొనును ? తన్ను ఫెక్కరించుచున్నా డని 
బాధవడునుగదా ! పావము ! మాచమూర్తి స్థితి మహో 
సంకటములో నున్నది. మాచమూర్తిని గాంచి వరభదవ్ప 
యన్నాడు : 
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ఏీరభద్రప్ప : మాచమూ గ్రిగామా ! కల్వ్నాణమండవ శీలము 

లెంత రమ్వముగానున్న వండీ నా 

మోరు వీనిని కిల్సించి నన్ను బుణ। గనుని చేసినారు. 
| ' Pann) 

ఇ 

ల & ta) GA హాం య ర్త 3 

మాచమూర్తి : ఏదో, చెద్దల ఆశీస్సుల ఫలముగా అవి అట్లు 

తయారై నవి, దీని కంతటికేని బ త్తనా చార్యుల వారి చేతి 

చలువయే కారణము, 

ప్రభ ద : బత్తెనాచార్యులవారు అంధ్రశిల్చకలిలో అంచె 

వేసినవారని విన్నాను, 

పద్మిని : అసలీ శైలులనగా నేమో నాకు తెలియకున్నది, 
కొంచెము వివరించిన సంతోషింతుము మాచమూర్తి 
గారూ |! 

నూచముూ ర్తి : ఒక్కొక్క యుగమున వెలసిన శిల్పములు 

కొన్ని కొన్ని వ్రల్వేక లవణములతో నొ న్వుచుండును, 

వానిని ఒక్కొక్క చేరుతో ఏీలుతురు, అమరావతిలో 

వెలసిన శీల్బములనుగూర్చి అమరావతీశై లి యని 

పేర్కొన్నారు, కొందజు దానిని ఆంధృశ్లెలి యనియు 

నందురు. అశ్లే నాగాష్ట్రనకొండలో వెలసిన వానిని 
గూడ ఆ జేరుతోనే వ్యవహరింతురు. ఇళ్లు అజంతా 
శె లి_వల్లన, చోళ, చాళుకష, హోయసల, విజయ 
నగర శెలులని వలుభేదము లున్నవి, సీని లక్షణము 

లను వివరింపవలయునన్న చో కొన్ని ఉపాన్యాసములు 
చేయనలసినచ్చును, 
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పద్మిని : ఏమో నచ్బా ! మాకు తెలిసినదంతయు వ్యిగహము 
బాగున్న దా లేదా యని మాత్రమే, 

వీరభద్ర కలని విద్యలోని మర్నములు వారికి తెలియును, 
ఒకరి డంకొకరి కగమ్యగో చరముగానే ఉండును, మో 

సంగీతముళో భూపాళము - నేపాళము, అదీ ఇదీ 
అని ఎనో రాగ ములున్న నిగ దా | వానికిగల పరస్సర 

భేదములు, రహస్యములు మాశేమి ెలియను ! 
మే మొక్క (శ్రావ్యత్యమును నూత్రమే గమనించి 

యానందింతుము, 

పద్మిని : మోకు సమాధానము చెప్పలేము, 

వీఠ్రభ (ద్ర ; మజేమి + శిల్చమన్న గజ్జెలు గట్టి గంతులు వేయు 

టనుకొన్నావా | చానిశెంతో శా న్ర్రము, శిక్ష ణము, 

శౌనలము, (వతిభ ఉండవలయును, లేకున్న కథన 

పాపాణములు కరగి కామిను లెట్లు కాగలవు | 

పేనిన ; మీ వరియాచకముల “కేమి లెండు | 

మాచమూర్తి : చిర కాలానుభనమున్న గాని, ఆయా శిల్ప 

శె లీవిఖేదముల నెజింగి, శిల్పించ లేము వద్మివిగారూ ! 
అందుకే. శిల్బమనగా అభ్యానసాధ్యమైనదని యొక 
నిర్వచన మున్నది, 

వీరభద : ఇంకొక నిరచనముగూడ నున్న దా యేమి ? 

మాచమూర్తి : ఉన్నది, “శీల నమాధా” అను ధాతోనను 
బట్టి చూచినచో సమాధిసుఖము నొడగూప్పనది శిల్ప 
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మని యర్థము సిదించును, (దహ శిల్బమును చూచు 

నవ్వడు యోగిసరే చేద్యము (బహ వ ౦వమునుపొందును 

గాన, నమాధ్యర్థము కుదురు చున్న గి, ఇక్టే రెండు 

మూడు విధముల వ్యుత్సత్యర్థము ములను నా థెంపనచ్చును, 

విరభద : అడి వ్యాన కరణ విషయము లెండు, పద్నినీ ఇంతటి 

మనోజ్ఞ శిల్బములను నిర్మించియిచ్చిన యు పశిల్సి మాచ 
మూరి, శేమిచ్చి కృతజ్ఞులము కాగలమో తోచ 

కన్నది. 

లలిత : అచేమిటి, వద్మినీచేవిగారూ ! మిరు మాచమూ ్రి 
గారిని బహుమానించుకేమి ? నాకు కోవము ప 

శేమి! నేనట్టి అసూయావరురాలను కాదండీ 

పద్నిని : నీ వ్యాగహింనకున్న నేనా బహుమానమును (వక 

టించుటకు సిద్ధముగానే యున్నాను లలితా ! 

వీరభద : ఊరక వేసవగ నీ నీ యభ్మిపాయమేమో చెస్సు 

పద్మినీ ! సీ కిటీవల నరనము శన నవి ! 

వద్మిని : ఏమి లేదండీ! మన లలితమ్మగారినే మాచమూర్తి 
గారికి బహుమానముగా నిచ్చిన సరిపోవును, ఇంతకన్న 

యువశిల్చికి తగిన బహుమాన మింశేముండును * 
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ఈ మాటలకు ఏరభదప్ప నన్వుకొన్నాడు. మాచ 

మూర్తి మోము విప్ఫారినది, లలిత సీగ్గువ వడి యట నుండక 

వెడలిపోయినది, మాచమూ క్తి ఆమె కనున రించినాడు, 

ఏీఠభ,ద (దప్ప (వేలికున్న నవర స న క 

పద్మిని దృ య. మహిమో వేతమగు నా యుంగర 

మును తానుగూడ కొన్నాళ్ళు తాల్పవలయునని పద్మిని యభి 
(పాయము. ఏరభద్రవ్చ నడిగిన యేమనుకొనునో యని నంచే 
హాము, అమె చూపు నర్థము చేసిక కొన్న ఏరభదుడు ' 'వద్చినీ ! 

ఈ యుంగరము నీ (శేక పెట్టుకొన్న నెట్టుండునో చమూడవల 

యును, ఏవీ ఒకనారి అచేతి నిట్లు జెమ్సు. అని అమె హ స్త 

నందీయగా శా నంగులీయకమును దొడిగినాడు. ఆ స్పర్శ 
సుఖము ప్రకువుఃని అసిర్వ చనీయానంద సాగరమున ఓలలాడింప 

చేసినది. వన్సిని నవు మొగముతో రసజ్ఞ శేఖరు లిక రాజ 
"జేర లయ్యెదరుకాబోలు నని వరియాచక మాడినది, 

షః k | x గ 

విరువల్ణ _పురుహోత్తమస్థవతి గురుత్యమున నిదినజ శే 
యోగాభ్యానము నారంభించినాడు, అష్టాంగ యోూగములోని 

యమ, నియమ, అనన, | పొాణాయామ, (వత్యాహారము లనెడి 

బాహ్యాంగమ్ములై దింటిని అభ్యసించినాడు. ధ్యాన, ధారణా, 

సమాధుల నెడి అంతరంగములలో మొదటి శెంటను ఆయనకు 

నిలకడ  చిక్కి-నది, ఇక సమాధి అందలి నవీజ, నిర్బీజ - 
సం పజ్ఞాత, అనం ప్రజ్ఞ కాది భేదములు అలవజచుకొనవలసి 

యున్నవి, శివయోగనచ్చిన పిమ్మట ఆ యోగ శేషమును 
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ఆయనగురుత్యమున సా ఫెంవవలసినదని పురుషో _క్రమాచార్యుడే 

వెప్పుటచేత, విరువల్ణ అవరిణ సిద్ధుని ని యునచేశములననునంంచి 

సమాధి నభసింన పూనినాడు, అందు వభాలదూరము వయ 

నించినాడుకూడ, విరునణ సి ల్లి నిప్పుడు రాజ్యాంగవి ఏిషయములుగాని, 

కపప ముకక వ్యాకుల పెట్ట 'వెట్టుటలేదు, ఆతడు వాని 

కతీకుడై. ఈశ్వరవిభేయతత కక సమున్నత పరమార్థ 

స్థాయికి కి వేరుకొనుళున్నా దు, 

21 
శిశిరమువచ్చి చెట్ల మాకులను కాల్సీపోయినది, ననం 

తము మ వృశుములకు చిగురురంగులు హత్త మొదలు 

జెటినది న సరస్సులు అల్బసరములగుచున్న వి, కలు మెండగు 
రు 

చున్నవి, వడమటి గాడ్పులు [| వెవసాగనవి.. 

వైశాఖము తొంగీమాచినది, విజయనగర |వభువు లిట్టి వేళల 
చెనుగొండకువచి విడియుట వరిపాటి, నదానివరాయలు గగన 

నుహాలులో వ్మిశమించు రోజులవి, 

ప్పనాయకుడు చకకని! రాజ్యవ్య నహారములు. 

నివేడించుటకు అదను కల్పంచుకొన్నాడు, ఒక నాటి సాయం 

సమయమున |పభువు ప్రాసాదోవరి భాగమున గూర్చుండి పరిసర 

ప్రృతికామయకమను చేతానందముగా తిలకంచుచున్నా దుః 

గగనమహాలున గూర్చుండి వకృతిరామణీయకమును గాంచు 

నవ్వు డొక దివ్యానందము చి త్తమునకు హత్తుకొనును, కొండ 
లతో చెలిమిచేయుచున్న కోటగోడలు, అఆ కోటనగేడల బురు 
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జులు శతాశికముగానున్న వెనుగొండలోని జేనాలయములు- 

అన్ని యు కనువిందుచేయును, (వక్క నేయున్న కాళీశ రః యోగ 

రామసా;మి చేవాలయధ౧జఘుంటికలు గాలికికదలి చిబుచవ్వు 

దులు'చేయుచున్న ని, దున్చా దేవి అద్భశ్యరూనముతో పెనుగొండ 
మీద నొక పావమును, లేపొషీ కూర్నాదిమోద నొక పాద 
మునుశెట్టి అం ధనా (మాజ్యస్థితినాక ళించుకొనుచున్న ది. (సభువ్ర 

కు (పక్కనే ఒక యాసననముమోద దు న్గాధ్యముడు కృష్ణప్ప 

నాయకు నీను జె మండలవబలోని రాజకీయములను (వస్తా 

పించుచున్నాడు 

“చక్రవర్తులు దివ్యచి_త్రముతో నవధరించవలయును. 
విజయనగర స్నామాజ్య మివ్వుడు విషమఘుట్టములో నున్నది, 

అళియ రామరాయలవారు దఠ్నీణదేశ దండయాత్రలో న్నిదా 
హారములు లేక (శ్రమించుచున్నారు, ఆ యుద్ధమున శెక్క_ 

డెక్క_డి ధనమును చాలుట లేదు. విజయసగర కోశము ఖాళీ 
మైనది, గుత్తి, ఆదవాని, అనంతపురముల దుగాధివతులు 
ఎంతయో ధనము నంపుచునే యున్నారు. అయినను అది 

వాలుట లేదు, అచ్చట పోరు ఘోరముగా సాగుచున్న దట 
(వభా | అల్లుడు గామరాజులవారు వెనుకంజ 'నేయువారు 

కారు. ఆయన ఏీరసాహనముల యవనతారము, మిమ్ము సింహో 

సనము నెక్కించుటకు ఆయన చేసిన (సయత్న మింతింత కాదు, 
ఏజయనగరమునకు చుట్టు వక్కలనున్న దుర్గ ములపాలకులందజు 

సొడు అచ్యుత దేవరాయల వారి కిష్టులు, వారిని తోలగీంవని'బే 
మోకు నజసింహాననము దక్కదని ఆ |పభును అచ్యుత దేన 
శాయలు తిరువతిశేగిన యదను కనిపెట్టి, సలకము సోదరుల 
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యాటలు కట్టించినాడు, అనై గుత్తి నున్నగు దుగ్షముల 

పాలకులనుగూడ వదచుంతుల నొనర్చి, ఆ తావృలలో [కొ త్త 

వారిని నిలిపి వా రందజీ సాయముతో మిము) సీంహోననా 
రూఢుల జేసినాడు, ఈ నందర్నమునవే నేను వెనుగొండమండ 

లాధ్ధివత్సినై తిని, ఇంతవజుకను వెనుగొౌండక్తు వీరువర్లు యధిపతిగా 

నున్నాడు. తన్ను రామరాజు వదవినుండి తొలగించినాడను 

సాకుతో నాతడు స్మామాబజ్నమువై వగబట్టి యున్నాడు 
సామీ ! 

సదాశివ : పదవిని కోల్పోయిన దుగ్గాధివతుల కంవజికిని లేని 

వగ విరువణ కేల సయ్యా | 
న అ 

కృష్ణవ్చ : కొను ప్రభూ నాకును అదియే వింతగా నున్నది, 

నిరువల్ణా అందటివ 3కి వాడు కొడు, పట్టుదలగలమానిసి, 

సదాశివ : కావచ్చును. అయినను దచ్యుతుడై నవాడు 

ప్రభుత్వమునకు జేయు నెగేమి యుండును ! 

కృష్ణప్ప : ఆతడు చేయవలసిన యెగ్లేదో ఇదివజకే చేసినాడు 
(వభూ | నిరుషణ్ణా యింతేకుముందు సా|మాజ్య ధనా 

గారమునకు కూడ నఫివతిక చా, 

నచాళిన :  బొను, అయిననేమి ? 

కృష్ణవ్న : నే నేమని చెప్పుదును సఖా! ఏమి చెప్పినను 

అతనివై ఛాడీలుశెప్పి నేరములు మోపినవాడనగుదును, 
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ఈ పావము నా శేలయని యూరళొందునన్న, రాజ 

(దోవామగును, నాకు ముందు నూయి నెనుక గోయిగా 

నున్న ది, 

సదాశివ : విరువళ్ణివలన సంభవించిన అంతటిసామాజ్యోప ద్రవ 
మేమందువు ! 

కృష్ణవ్న : ఆతడు బొక్కనములోని విస్తారధనమును వెచ్చించి 

ేపాలీలో చేవాలయములను నిర్మింప జేయుచున్నాడు 
సామీ ! అవి సామాన్య దేవాలయములు కావు, 
అద్భుత శిల్చక భౌవిరాజితములు, మన నిజయనగరమున 

'నలసినశిల్పకళను తలదన్న వలయుననియెంచి అతడచుుతే 

(నభువు నా మోదమునుగూడ పొంది, యిక్కడి శిల్పా 

చార్యులనుగూడ చేపాశ్నీకి Nn 

ఈ సంగతి నెణీంగీయే శామరాయలనొ రాతనివలన 
సా|మాజ్యమునకు హాని సంభవించునని వదవినుండి 

తొలగించినారు, 

సదాశివ : అత డట్టి రాజదోవామే చేసినచో తగినళిత్ష 
రామరాజేల విధింవ లేదు ? 

కృష్ణవృ : అది సంధిసమయముకదా (పభూ | అచ్యుత దేవ 
రాయలను పదచ్యుతు నొనర్చి, మి మ్మాస్థానమున నఛి 

సేకింవ దలంచి SR అనమయీములో వానిని 

దండించుట అనర్థ హేతువని | పభ వువేచ్మీంచియుండును. 
ఇంతలో వారు దండయాత్ర క వలసివచ్చినది, దండిం 
చుట కింశెక్కడ ఏలున్నది ! 
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దాశివ : విరువణ్ణ వరమ భక్త క్షశిఖామణియని వి చున్నా మే, 

స విట్లు చెప్పుదు వేమి ! 

కృష్ణవ్న : పెను, అతడు భక్తుడే, మంచివాడే, తన భక్తికి 

నిదర్శనముగా | వభుత్వధనమును వెచ్చించి గుళ్ళు - 
గోపురములు కట్టించుట యేటిధర్నమ ( = 

కాదు, తన్ను పదవినుండి తోలగించీనారను కోవముతో 

వజలను నెచ్చగొట్టి, నన్నులనుగూడ చెల్లింవనీయకండ 
జేయుచున్నాడు, కస్పటి కింకను నన్నులు ప పూర్తిగా 

వసూలు కానేలేదు ఇంకను నగము నన్నులు వసూలు 

కొవలసీయున ప ఆవి వసూలు కాకంకుటకో విరువల్ణయే 

కారణము (సభా భూ! 

నదాశిన : పరువణ్ణి యింతటి రాజు దోహముసకు పూనినాడుగా! 

విచారింతము గాక, 

కృష్ణప్ప : అతనికీ మొదటినుండియు మోషై సదభ్శిపాయము 
లేనేలేదు (ప్రభూ ! రామురాయలనారు మిము 

సింహాననము 'నెక్కించుటకు ముందు పూర్వపు మండ 

లాస్థివతుల యామోదము నడిగినాడు, అప్పుడు 
విరువణ్ణ మిమ్నులను, మో శో క్తి సామర్థ్యములను 

గూర్చి హేళన వేసినతీరు నేను ప్రభువులకు విన్న వింన 
జాలను, మీరన్న చో ఎంతమా[తమును గిట్టని అచ్యుత 

చేవరాయల సటీపాతీ యాతడు, ఇప్పటికిని సలకము 
చినతిరుమలరాజుతో 'చేయికలిపి కట్రలుపన్ను చు మీ 
కసకారము చేయజూచుచున్న శ్లు తెలియుచున్నది, 
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సదాశివ : నన్నవ హేళన చేసిన చేయుగాక, |పభుత( ధనము 
నవహరించి స్యామిదోహము చేసినచో, అచెట్లు 
తమార్హ్మము కాగలదు ! 

కృష్ణవ్ప : ఏమో! నాకును అదియే నిచితముగా నున్నది, 
నామాట్నపె నము సము లేకున్న, [వభువులే స్వయముగా 
నేపాల్నీకి పోయిగాని, చారులను బంవీగాని ఆతడు 

చేయించుచున్న శిల్ప కార్యములను గూర్చి శెలిసికొన 
వచ్చును, 

ఇంతలో సాయంకాల న్నా నసుంటికలు (మోయుట 

చేత (వభువు లోనిశేగుచు “మేము ! పే చారులనుబంవి 
వేపానీలో ఏరువళ్ణ నిర్మింవ చేయుచున్న చేవాలయ విశేష 

ములను గూర్చి జాడ 'తెప్పింతుము, ఆఫైనసి కరవ్య్వమాలో 

చింతము.” అని వలిశెను, 

xk 

రెండుమూడు దినము లై నపిమ్నట రాయలు పంపిన 

చారులువచ్చి |సభువునకు లేపాక్నీ చేవాలయ  శిల్బవిశేవ. 
ములను గూర్చివెప్పినారు, లేపాశీలోని చేవాలయశిల్పములు 
విజయనగర శిల్చములక న్న మిన్నగా నున్న వనియు, చి తేక yr 

లహీంఆ అలయములో కొలువుదీరి యున్నదనియు, ఏ జెనిమిది 

సంవత్సరముల నుండి ఈ శిల్పనిర్మాణము జరుగుచున్న 

దనియు, ఇవ్చటికి లతల సంఖ్యలో ని త్రము వ్యయ మై యుండు 

ననియు చారులు వర్ణించి చెప్పిరి, (వభువునకు కృష్ణప్పనాయకుని 
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నూటలు నిజమే య“ ఆతనివై నిశ్యానము కలిగినది, విరునళ్ణి 
రాజుదవ్యమును న్వతం | కుతై పాడు చేయుచున్నాడని యాగ 

హమును గలిగినది, 

ఇంతలో యాద్దనంబళిక ఖాళీవడినవనియు వ 

గారమునుండి పదివేల వరహాలై నను వంపనలసీన దసిరు 

రామరాయలవద్దనుండి we పిన్న వించినారు. ; _ 

వున శేమి చేయుటకును తోచలేదు. ఇంరేకముం జే కృష్ణ స్ప 
నాయకుడు — సి గూర్చి చెప్పియున్నాడు చారు 

లతోచాటు తిముక [| నాయకుడును నక్చుయున్నా డు: (న స భువ, 

అన్న దము లిద్దజను రామరాయల లకు తమువంపు నేర్చాట్లు 

చేయగో ను, 

కృష్ణన్స 2 న్యామా | మ మేమిచెయుమందురు ? ఏరువళ్లి 

చేసిన సా మిదోహ హము వలన బొక్క_నము రిక్సమై 

పోయినది. మా మండలమునుండి యెనను కొంతధనము 

పంపుదమన్న సెరువళ్లి (వేరణ చేత (వజెలు వన్నులు 

ఇెల్లింవక కికగబడి నారని యిదివజశే దేవర వారికి మనవి 
పికొనియుంటినిగచా. వ్రహ్వుడు విరువనికి తగిన 

దండసము విఢించినగాన్కి మా దుర్గములోని (ప్రజలు 
తమకున్న యండ వడిపోయినదని తలంచి మాకు 

లొంగరు వ్రభూ ! వన్నులు రానిది ధన మెట్లు 

నమకూడును ! 

చాశిన : వ్యనహారమింత శ్రుతి మించు వజకును మోేమి 
చేయుచున్నారు! ఆ దుర్మార్గుడైన నిరుపని స్వామి 

శే-15 
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బ్రోహమునెవ్వుడో | పభువ్రలకు ని వేదింపవలసీన బాధ్యత 
మీకు లేదా ! 

కృన్ణవ్చ ; పెను, సొంమో! ఆత డింకనై నను దారికీ వచ్చు 

నని వేచియున్నందుకు మాకుతేగిన | ప్రాయశ్చిత్త మైనది, 
దింతషను, శానురాయలు నగరమున లేకుండుటచే బా 
డట్లు మేర మోజీనాడు స్వామి 

నచానిన : ఏమేమో ' శామరాయలు లేకన్న, ఉన్న వారు 

(వభువులు కారనుకొన్నా రా! వా! నుష్టులను దంకించు 

నములు వేవనుకొ | | శ్చ్యసామర్థ్యములు లేవనుకొన్నారా * ఈ యనర్థ 
మంకేయు మా మాందషమునలననే సంభవించినది, 

కస్సోకై నను వానిని దండించుటకు నూ హృదయము 

తందరవడుచున్న ది, |ప్రభుత్వధనము నపరారించిన 
రాజదోహిశెట్టి శిక్ష విధింసవలయునో సొడీ(వాకులను 

bp 

విచారించి రంకు, నాకు మొత మా దోహ మరణ 

దండనమే తగినదని తోచుచున్నది, 

కృషవ : ఎంత దారుణవండనము, | వభువు లను గహింవవల ee Sn 
యును, తో డిదుగాధిపతి యాత్శనాశనమును నేను 

నహింవజాలను |వభూ ! దయయుంచి అతనికీ మరణ 
నిక్షనుగాక మలక దండన మేదై నను విగ్గింపుడు, 

. మరణళివ దారుణమని కు భూనలి యనుటచేత 

అతనికి. విరువజ్షవై. నిక్కమైన (వేమయు. సానుభూతియు 
నున్నవని తలంచి సదాశివరాయ లిట్ల నెను : 
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నచాళివ : ఆ తగినదండన మేదో (ప్రాడ్యివాకలను విభారించి 

రండు, 

కృనన్న : ఇందుకు ప్రాన్వీనాకులను నిచాకింపవలసీన వని యే 
మున్నది [వభూ | నుహాసమాొట్టులు - వీనతేరడ్రులగు 

ప్రస నాయ నారి మార్గమే మళ కనునర 
గేయము, రామళాయల వా రున్నను అశ్లు చేసెడి 
వారు, 

సదాశివ : నీ వేదో అన్నషముూా మాటాడుచున్నావు, మా 
పినతీరడుల నూర్ల మే దందువు ! 

కృష్ణవ్చ : ప్రశాంత చిత్తముతో అనధరింపుడు, సర్వశిరః 
(సథాని సాళువ తిమ్మరునయ్య రాయలవారి కెంత 

కూర్చువారో తొ మెబుంగక పోలేదు, అట్టి తిమ్మరుసు 

తనపుతుని చంపినాడని చక్రవర్తులు అతనికి విఫెంచిన 

శిత "దేవరవారికి 'తెలిసీయేయుండును, ఇదినం పదాయ 
సిద్ధమైన దండనముకూడ గాగలదు, 

నదాశిన కన్నులు చెజీకించినారు ఈపాటి శిక్ష వాలు 

నందురా ! 

కృష్ణప్ప : చాలును (వభూ ! వాలును,. చేసిన తవ్పునకు జీవి 

తాంతము లోకమును గాంచు భాగ్యము లేక వాజే 

కుమిలి కుమిలి వావగలడు, మరణశితు విగ్గించినారను 

నిందయు (ప్రభువులకు తవ్వును * 
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సదాశివ : మండలాధివతుల యుబ్దేశ్యము మాకును నచ్చినది, 

ల్మ్మ 

చేపే దండనషత్రమును (వాయించి [వభుముదతో వరు 
వణ్ణకు వంపుడు, తక్కిన దున్లాధివతులకుగూడ కామ 

రాయలబారికి యుద్దవ్వ్యయార్లము ధనము పంవవనలసి 
పచ్చినదనియు, వెనువెంటనే వి త్తమును సేకరించి వభు 
తంమునకు వంవనలసినవనియు ఆజ్ఞాన త్రముల నంపుటకు 

తిమ్మస్పనాయకుడు పూనుకొనుగాక, 

: వభువ్రల యాజ్ఞను శిరసావహించి నేవే ఆ కార్యము 
నకు పూనుకొందునుః 

కృష్ణన్చ : ఇంకొక యాలోచనకూడ నాకు తట్టినది వభూ 
యుద్ధసమయమున సన్నులు పెంచియ, ధనవంతుల 
నుండీ విశాశములను సంపొదించియు, అవనరములు 

తీర్చుకొని (వభుత్యమాసదనుండి గ ట్టెష్కట పూర్యము 
నుండియు వచ్చుచున్న సంప్రదాయమే, కావున దేవర 
యాజ్ఞ యైనచో ఆ వనిగూడ మన కోళాద్ధితి న్య 
ర్రింపగలడు, 

నడాకీవ : మంచి యుపాయమే, ఆ వనిగూడ చేయవచ్చును, 

x 

కృన్ణప్పృనాయకుడు విరువక్ణకు తగిన శిక్ష విఫించితిని 
గదా యని యుబ్బీతీబ్బీబ్బగుచున్నా డు, “క విరుషల్ణ గుడ్డి 

"వాడు. కౌగలడు. ఈ మునలితనమున ఆ బాధను భరింవ లేక 

చచ్చినను చావనచ్చును, అతని చావుతో నా వంశము తీరి 
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పోవును, ఆ వడిసి నాకు వ దక్క. న ప్సుడు ఆది యెట్లు చ చ్చైనను 

నాశేమి! ఎక ట్రయినను పిరువసి య ఇక్కష్టాలపాలు 

చేసినాను, నా కడియే వాలు” పట్టి తలంపులతో నాతడు 

శయ్యూగారమున పట్టు వరుపుల హనమ క సన్యళిం చెను, (కమ 

ముగా ఆతడు జ్యదవస్థను డచినాను, " వికుషణ్ణ అశని 

యెదుట సాతూత్కరం చిసాడు. ఆకసి కన్నులు, గుడ్లు సెబీకి 

చేయుటనలన వేడి నెత్తురులను -కార్పుచున్నపి, ర _క్వధారలతో 
ఆతని మోమంతయు తడిసి యున్నది, య లొట్ట.లె 

వ్లవ్వకు భయము 
కృప వ్ 

నికృతములుగా నున్నవి, ఆ హవము క 

గొల్పుచున్నది, 

కొంతసేవటికి భయంకర దుర్తామూక్రిగా విరువళ్ణి 

వమూజీనాడు, ఆమె అష్టచాహుద్దు, మహిహాసురుని (తళా 

లముతకో నోటబొడుచుచున్న ని, అంతలో నా భాపుహూడ 
మాయమెైనది* పిమ్మట తలవె వెం శుకలు వి న కొన్న నల్లని 

భయంనరాకృతి యొకటి తోచినది. ఆధాకృతి (ట్ర స్వే యో పురు 
పు * పోల్చుళొనుటకు క్ర కృన్ణప్నకు తోచలేదు. లోదొడల 

వజకు ఒక చెడ్డిమా త్రము అయా కృతికి బిగించికట్టబడి యున్న ది, 
అదియొక మహామారిగానో, వీశాచముగానో, రక్క-సిగానో, 
లోకములను దిగ|మింగవచ్చిన భయంకరశ క్రిగానో అతనికి 
తోచినది, పరికించి చూచునప్పటికీ దానికి మోకాళ్ళు వెనుక 
కును, మోచేతులు ముందునకును తిరిగియున్నవి, ఈ నిపరీత 

మునకు కృష్ణప్ప యబ్బురపడినాడు, వెదవులుదాటిన పెద్ద పెద్ద 

కోజల కాంతులు చీకట్లను చికాకుపవజచుచుండ ఆ భూతము 

నికటాట్టహాసము చేయుచు కృప ప్పను నమిోపీంచి బరడిడెలనంటి 



280 లేపా ఖీ 

గోళ్ళతో అతనిని జబక్కుచు నోరు కెజచి దిగ|మి? గబోన్ర్ర 

చున్నది, ఆతను క త్రీనిబట్టి దానితో పోరాడ నుద్యమించి 

నాడు, అఆతనిచేయి "స్తభించిపోయిన3, కాళ్ళతో తన్నబోయి 

నాడు, కాని కాళ్ళొడ లేదు. ఎట్టకేలకా భూతము కృష్ణవ్చను 

నేలబడవై చినది, అతని జొమ్మువై నెక్కి కూర్చున్నది, తన 
శెండు చేతులతో కృవ్ణన్న పన్తుకనుబట్టి గట్టిగా నొక్కు 

చున్న ది, ఆతడు దాని వారినుండి తప్పించుకొనుటకు సెనగ 

లాడుచున్నాడు, అజచుచున్నాడు, ౪ అజపఫులో నాతని 

నెనరో తట్టి లేఫిరి, 

ఆతని యొడలంతీయు చెమటసీళ్ళతో తడిసియున్న ది, 
శరీరము వణకుచున్న ది, ఆతడు కొంతనడికి తేరుకొని తాను 
న్నది కలయని సమాభానవడినాడు, “నిరవరాధియగు విరు 

పళ్లకు అవాకారము చేయ దల పెట్టినందున త్ర పకీట్టి కోల నచ్చెనా! 

కాదు, తాను విరువల్ణనుగూర్చి భానించుచు వండుకొన్నా డు, 
ఆ తలంపులే కలలో ఈ రూవమున నచ్చినవి, అందు కంతగా 

నిచారింన నక్కజ లేదు.” అని అతడు సరిపుచ్చుకొన్నాడు, 

నుజల రెండవనాటి చేయికూడ అట్ట స సవ్నమే వచ్చినది. 

ఇవ్వుడు కృష్ణ వృకు అనుమాన మేర్చడీనది. అతని గుండెలో 

పిజీకీతనము వోటు చేసికొన్న ది, మూడవనాడును అదియే కల, 

అతనికి ధైర్గము పూర్తిగా దిగజాజీపోయినది. నాలవనాడును 

అ నన్న మే, అనా డింకొక వీచితము జరిగినది, 

“కృష్ణవృనాయకా | సిరువళ్షి విశేమి యనశార మొన 

ర్చినాడు * అతని జీవితమున చేసిన చెడ్డకార్యము లేమి * 
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అతేకు నిరవశాధి, సజ్జనుడు, మం: మండలేకుక. ఏ శేపీంచి 

పరమేశ రభక్రుడు, అతః చేసిన జాహీతములు సీవ్రు చేయు 

చున్నావా | ఆత కజకామరమెన. శేల్నచి,తకళలను సెపు 
~ a (ల యు 

చేయుచున్నాడు, పీవేమిచేయుచున్నా పో అలోచించుకొనుము, 

ఒక నర్చురుషుని నర్వనాశనము చేయుచున్నావు. నివు మండ 
లాధివతివై ఏవ్ప్చటినుండి చేసిన మంచివని యొక్కటియైన కల 

రా చా 

చేమా అలోచించిచూడుము, పాపము! పద్మిని, ఆ దిక్కు లేని 
పిల్ల సీ కేమి యెగ్దుచెసినదిరా ? నీ చదరంగములో పావు 
కాలేదని యామెవై కక్ పూనెదవా ? అనలాపఫిల్ల యెనరను 

కొన్నావు ? బేోగమువని కలంచి చెజపట్ట జూవెవనవా ! ఆమె 

సీ తలిదం,డులతు మోశుమాగర్షమును చూపిన వరమ గురు 
స ల 

మూ రి నుజుండ శివయోగి కూతురు శావటరా ? ఆ నంజుం 

డన్స నికు మ్మాతము గురుపాయుడుకా ? అట్టి గురు 

పుతినా సీవ్రు వలచునది ? పొపిష్టుడా | నీ పావమునకు పరిహార 
మున్నదా ! ఇదిగో | నిస్ని వూడె కబళించెవను, నీ పావములు 

వండినవి, ఇక నిన్ను తీమింవను, లే, లెమ్ము, చేషహాశ్నీకి 
పొమ్ము. విరున (ప్రభువును శరణు వేడుము. నీ తప్పుల నొప్పు 

అ లబ ww త్య న్ 
కొని మన్నింప (ప్రార్థింపుము, లేకున్న నిన్ని న్వడే మింగివే స 

దను,” 

అని యానింతభూతము కొండబిలమునంటి తన నోటిని 

చెబుచి కృష్టవ్చను త్ర గ్టించుచు పై బడి (మింగ వచ్చినది, ఆత 

ఉలికివడి లేచినాడు, జ్యాగదవస్థలోగూడ అతనికొ భూత 

మగ పడినది, ఇన్నాళ్ళు ములకునరాగనే అంతయు మాయ 

మయ్యెడిది. ఈనాడు మేల్కా.ంచినను భూతము దర్శనమిచ్చు 
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చున్నది, అతడు భయ|భాంతుడై తన జీవితమును. సీంహావ 
లోకనము చేసికొనబూనినాడు, 

“నిజమే, తానుచేసిన మంచివనిగాని, విరుపణ్ణచేసిన 
చెడుసనిగాని యొక్క- మైనను లేదు. తాను తన స్వార్థము 
సిద్ధింప లేదని ఏరువళ్ణమోాద నగబట్టినాడు, పద్మిని నంజుండస్ప 
కూతురని 'చెన్నబసనప్ప వలన ెలిసినవిమృ్మటగూడ తాను 
(కొధమును వీడలేదు. పద్మినీ విరువళలను సాఫ్టించి వారి జీవిత 
ములను పాడుచేయుటకే,  సదాశివరాయలకు విరువళ్లవై నేర 
ములు చెప్పి శీత విఫంవ జేసినాడు, పను, గురుపు లీని కామిం 

చుట దోమ మేల కాదు ! తాను మండలాగిపకియెన పిమ్మట 
(పజలకుచేసిన మేలునై త మేమున్నది ? వారు తన ఏలుబడిని 
గరించి యెదురు తిరుగుచున్నారు, ఈ సమస్త దుష్కంగ్య 
ముల ఫలమే ఈ నాడీ రూవమున తన్ను వేధించుచున్నది, 

"రెండుమూడు దినములేవో కలలే యని తాను లత్నుముసేయ 
చేదు. ఆ యలత్యముతోనే దండనప తమును ఈ సాయం 
కాలమే భబున కిచ్చి, లేపాలీ లోనున్న విరుపల్లను నికీ ంప 

బంపీనాడు, (పతిదినమును బాధించుటతోో మాత మేత ఏ తీవ జెడు 

భూతము 'నేటిరాక్రి నోపవిప్పి తన్న తక్చిదములను, _విరునణ్ణి 
నిర్ధోవీత(మును గంటగొట్టినట్లు చెప్పినది, తప్పుదిద్దుొని విరువ 
|వభువ్రను శరణువేడుకొను టొక్కశు తనకు తరణోపాయ 

మన్నది, అందు కంగీకరింననిచో (మింగెద నన్నది,” 

అత డా వడకగదిలో భాతముభారిబడకుండ తప్పించు 

కొని తిరుగ యల్ని ంచినాడు. ఎటు పోయినను శ క్రి దర్శనమే. 
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అని చేయు భయంకరధ్యనియే, అది తన పాలిటి మృతు 
చేనతయాయేమి * ఆధిక (ప్రాణము విసిగి గత్యంతరము లేక 
తన్ను కతీంపుమని నూశ శీ పొదములమోవ (వొలినాకు, 

న 

చేపాశ్నీలో Me స్తంభ on స్ 

నది. వని క్వబం ండలు వజమటకోను, చావని మోద 

_త్తరువులు దిద్దుటకును (వయత్నముళు జరుగసుచున న్నవి, 

రువల ఆ కార్యమును క హీ వరాకునికినిః సథాన పది 

చేసినాడు, తాను వి శాంటగా గన్వకాలసర్యామ్య సలయందును 

శివారాధనములోను, యోగాభ్యాన 'ములోనే శాలము గె కుపు 

చున్నాడు, వగలంతయును, రాతిసదిగడియలు (సొవ్చబోవు 

నజకును ఏరభచాలయములో నే ఆయన ల. పము, 

తీజీక వేళల సరన శీల్పవి "సషములనార యు చుండును, 

ie 
23 

అనేకులు శిల్పములనుగాని, చి త్తరువులనుగాని చూచు 
చుండవచ్చును, వారికవి సామాన్యపు బొమ్మలుగాను, సరో 

న థాచితములుగాను తోవనచ్చును, కాని ఒకానొక కళా 

భాన్రుకునికి మాత్రమే అందలి శిల్బరహన్యములు, విశేషములు 
గోచరించును, అతనికిగూడ ఒకవ్వుడు తోచిన వేేషములకన్న 
కాలాంతరమున నింకను రహన్నములు, మర్నములు బోధవడ 

వచ్చును, మజీయెక డాయాక థా దృశే ములలో కరగిపోవచ్చును, 

ఇ్రంకొకని మాననమున ఆ శిల్పకళ యే నిత్యనూతన భానముల 
నుదయింవజేసి వాని హృదయగత పూర్వ సంస్కారములను 
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ఉద్భుద్ధ మొనర్చి వాని నొక సమ.న్న త భావశీఖరమునకుద్ధరింన 

వచ్చును. ఈ యనుభనభేదములన్నియు క ళాదష్ట్రల సంస్కార 

ములనుబట్టి కలుగుచుండును. ఒకనికి చేవాలయస్థ (వతిమ 
సామోదీకంర స్యరూపము. ఇంకొకనికి వషో శిల్సి చెసిన జాతీ 

కక చ ఫీ భా ఆం రష x 9 naw బొమ్మ, యాద్భశ భెననా యస్య a ర్భనతి న్ దృ, ఏిరువణ్ణి 

పరిణత సంస్కా-రుడు. కనుకనే అతని కా శిల్ప చిత్రములు 

అవవర్హానందానుభూతి నండించుచున్న వి. ఎన్ని సారులుమూచియు 

నాతడు తనివి చెందనిది అందుకొజేే, 

ఈ లిలవిశేవములనుగాంచుటకు లేపాన్నీ పరిసర గామ 
ముల నుండియే శాక దూర పదేశములనుండి (పతిదినమును 

చేల సంఖ్యలో యా తీకులు రాకపోకలు చేయుచున్నారు, 

నిరువల్ల్ణ చేయించిన ఈ మహాశిల్బ రచనములు వారి కాతనివై 
£3 

a wn (జ్య వడ ఇ న ర ఆన, 
భ క్వి వవత్తులను న ల భగనదారాధ 

నాన క్రినిగూడ _ ఇెంవెందింవ చెయుచున్నని, [వజల దృష్టిలో 
ఉర 

విరువడీనాడొక యసరశంకరుకు, ఆయన కై నత_త్త్యపు ముద్ద, 
ఆయన పావనా *శ్వ రాలయములో గ్రధానార్చకుడు. దైన 
దర్శనమునక న , ఆ వరమభక్తుని దిన్యసందర్శన మే (వజలకు 

(వధానమైసది, వారికి విరువళ యువ చేళము వేదము. అ నేకులు 
జన గ్రైసుతరణ సాధనము నువ టేశింపుడని విరునల్ణను వేకుచుండిరి, 

వారి శీశ్వరభ క్కిని మించిన సాధనము లేవనియు, సమస్తకర్య 
ములు నీశగరార ణబుద్దితో జగత్కల్యాగ సంధొాయక ముగా 

నొనర్బుకు యుత్తమ కర్ణయోగమనియు. నాతడు చెవ్వు 
చుండువాదు, ఈ కర్నయు భో క్కియు మనుజులకు, జ్ఞానసంసీద్ధిని 

ల 
'జకూర్చుననియు, ఆ జ్ఞానముచేత జీ వేళ్యరై క్యముకలిగి జీవులు 



జపా శ్రీ 285 

అమృతులగుదురనియు ని నిరువల్ణ నను భన నముచేతను, ళా స్ర్రము 

చేతను లేల్చుకొన్నాకు, న్ధక్షి క ప్కయున్న వారు పాత ంజల మ 

మును అనువ్ఫీంపవచ్చును. తన్న్ణి ంచువారికిని అతడి చ్చు సం జేక 
వాల 

మీది యః 

నాడు నిరువణ్ణ వాతశ్ళివార్ళనము ముగిసినపిమ్మాబ 

సీర్ర్థ ద్రాలయమండకములనో ప్పి కి AVE దత ము లని ్న టిని సవిమర్శ 

ముగా చూడ మొదలికినాడు, aI బులు. నిత్వ 

నూతనములై యాతనికి తోచుచున్నవి, ఇంతటి యపూర్వ 
శిల్పకళాభు ద దయము తౌను కారణముగా జరిగినవనియింత నజ 

కాతడు భావించువాడు. శాన్ ఆనాడాభానము పోయినది, 

“ఒకానొక దైవీ వశ Sl చేరణముశేత, క కార్యములు కొనగీ 

నవి, చేవుడు వీర భద నవక వాక్కుల విచ్చి, అప కారణముగా 

తన్నొక సాధవమును చేసికొన్నాకు, తానీ వనికి నిమిత్త 
మా।తుడే, మహాభారత సం; గామమున కరునుడు నిమి తే 

మ్మాతుడే కదా. జరిగినదంతయి తిక్ళవ్ల (వ్రభావముననే 

జరిగిపోయినది, అట్లు కాకున్న ఇంతమంది శిల్పులు, వ్రందటు 

ప్రజలు తనతో సహకరించి శణిల్ప యజ్ఞ మునిట్లు నిర్వఘ్నము 
చేయగలిగెడివారా ?” ఇట్టి యాలోచనముతో. విరుషక్ణా శిల్ప 

సందర్శనము చేయుచుండగా నచ్చటికి వ 

ఆమె ఏరభదవ్చ వివాహము సంగతి భర్త శే ఇెచ్చ 

రించి కెల్పుకొన నెంచినది, తన దృష్టినిబట్టి ఖే పద్మినీ 

ఏరభ్యదుల యనురాగయ్యాత క్... సాగినశ్లే తోచు 
చున్నది, లేకున్న, ఏరభదవ్పచేతి మహిమాఢ్య మగు 
నవర త్నా౦గుళీయకము పది ని వేలినేల యలంకరిం మను 1 



యువతీయువకు లుంగరములను మార్పుకొనుట యొక యను 

రాగచిహ్నము, అయినను "తాను సిరువళ్ల నడిగి యాయన 

నిర్ణయము నెజుంగ వలయును, కనుక కుమారుని చెండ్రీ ముచ టు 
my ళ్ ష్ నవి వి హూ UE , నెత్తి “గారిని వీరభ్యనప్పకిచ్చి వివాహ మొనర్హ 'మన్నది 

విరుపళ్షి : నీరభ్యవస్ప యందు కంగీకరించినాడా | 

శామావ్నీ, : మారు చెక్పినచో నొన్వుకొనును, 

పరుసళ్లై : మణీ యాతని యిష్టమును గుర్పి ౦చినానా ? అబ్బా 

ట్. అడిగ చూచిన హౌసండెడిది es 

కామాతీ : వాని మనస్సు పడ్మినినై నున్నది, 

నిరువణ్ణ : మజ్ నేను గారిని సెండ్లాడుమని చెప్పిన ఆత డెట్లు 

అంగీక కించును ? 

“కామాశ్నీ * మోమాట నాతడు జవదాటడు, 

విరున : వాని కష్టము లేని పిల్లను నా నిర్బంధముచే నాడు 
at) 

చెండ్లాడనలయునని సీ యభి పాయవున్న మాట, 

శామాలీ : మోకు కుటుంబ విషయములలో శద్ధయే చేదు, 

కక వాడు మోనమూాట యెట్లు సన 

వీరువణ్ణ : శ్రద్ధ యుండి మన స్ట సవతిగాశేమి చేయజాలినారు + 

"మేసట్టేడు మాచమూ రి. కీయ దలచిన కూతును 

ఆమె యభి పాయమునుబట్టి జక్కణాచార్యున కచ్చి 



లేపాక్షి 287 

లలో దోషము శే? న్వుడు- 2 చేనవ్వుడు పెద్ద 

వా రాశీర్యదించుబయే మంచిది, 

శామాథీ, : మజి మాచమూ గి సంగతి? 

సిరువళ్ణి : పిచ్చిదానా ! ప్రార Va నంసో,_ రానుగుణముగా 

“అన్నియును హాం. నును, మన మేదో కకల 
మనుకొసి అహుశారముపూని భంగవడుచుంచుము, 

ఏరభదప్పకు నేను చెప్పలేదని నికు కోపము, న. 
నిర్ష్యయమును సీస్టగానీ, నేనుగాని ఇంచెనరుగాని (కప్ప 

లేరు మాచమూ Me ఏద్యాసిథి కూతలు. లలితను 

చెండ్లాడును, 

కామూన్నీ, : లలితనా ? వారికీ సరికి గ గో త్రములవీ క లీయకుండ 

నలయును గడా |! 

నిరుపణ్ణ : కలియవు, మాచమూర్తి సనాతన బువీ. గోత్రము 
వాడు, విద్యానిఫిది సువర్లసగో త్రమట, వారు యజు 
శాఖవారు. ఏకు (వణపశాఖవారు. 

కావావీ. : వన్ని సంగతులను మీరెప్పుడు విచారించి సంబంధ 

ములు నిశ్చయించినారో ! ఇంతకును ఏరభదప్పకు 

పద్మినినే పెండ్లి చేయుదమని మీ యఖ్శిపాయ మన్న 
మాట, 
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విరువల్ణ : పొరపాటు పడుచున్నావు, నా యభ్శిపాయముకాదు, 
ఏరభదుని యభ్శిపాయమునకు నా ఆ మోదము 

కామాకీ : మజీ గౌరి మాట! 

చెన్పీతివిగ దా. ఇది యన్ని విధములను యోగ సముగానే 

యుండును, నాకు మధ్యాహ్న శివపూజకు నేళ యెనది, 

నిరువణ్ణ ; నీరణ్ణకుమారుని కా పిల్ల దృష్టీయున్న దని పనే 

విరువళ్లి శివపూజ ముగించుకొని, వీ శాంకిగై కొని నాలుగు 

గడియల |పొద్దున్నడనగా ఏీరభ చాలయమునకు చేరినాడు, 
వెంటనే ఇరువురు భటు లాతని పాదములవై వాలి లేచి, 
కన్నీరు కార్పుచు శీమావ్మత్రము నాయన కందించి యిట్లనిరి : 

“మా చల్లన్నివభూ ! తమ కొలువులో నున్న ౦త కాల 
మును కడుపులోసిరు కదలకుండ (బతికినాము. కృృష్ణవ స నొయకుల 

వాయాములో మేమందుచున్న యిక్క-ట్లకు లెక్క లేదు. ఆయన 

చండశాసను డయినాడు, మొన్న గగనమహలునకు సదాశివ 
(ప్రభువులు దయచేసినారు, వారు వచ్చినప్పటినుండియు కృన్ణవ్చ 
నాయకుడు వారిని గలియని రోజులేదు సామి ! తమవై 
ఏమేమి నేరములు మోపినాడో, నదాళివవభువు 'లేమున్నారో 
ఎవరికిని తెలియదు, నిన్న సాయంకాల మో శితావ్యతమును 
మాకీచ్చి నేటి సాయం కాలములోవల వని ముగించుకొని రను 
న్నారు.మోా ఉవ్వు పులుసు తిని పెరిగిన చేతులతో వ్రభువులక 
మేవిా కీడు చేయజాలము oe తుము మన్నింపుడు,” 
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సిరువళ్లి శి శవమును రెండు మూడుసార్లు చదువు 

కొన్నాడు, “ఇదిన జాం ళాయంనాటి సట కలిగిన 

ప క ృవ్ష్పనాయక జేనో శేరములను సా వై మోవి 

(వఫ్వుల మనస్సు సిజుగె డీసీ యుండవచ్చును, శేషన్న కల్ప 

కళాపోవకులగు ఏిజానగర రాజులేమి, నిరవరాశియగు కళా 

రాధకున కిటి నండనమును విధిచుకేమి ? బొక్కనములోని 

వ్ త్రమును హూకంచి. లేపా. చేవాలయనులను గట్టి: ఎచినానని 

“రమా! నరకమే కరా | న్మిజీ వరీకు ? ఇది తగిన cre 
ఇంతటి మహోన్న చె న్ల్పములలో యుగమయి.గాలనాటి వరమే 

జస లో 

శరర రలీలలను : సతః క్షముగా వర్శంచినాను, బస జక ఆకు పుస్తక 
యీ ళీ 

ముల; ఫ్ చదువుకోని “వి మాసపికముగాసొందు భు వ్ వినుడు 

ము ఈ | 
శే తేందియముతో ఓ దాతా ్హాౌందినాను, శూ సత్రము 

చ స 

లతో నిక ఈ | పాక కె జగత్తును జూడవలవని పరమేశ (రాజ్ఞ: 
My os 

పది యత నమంజనము. ఈశ రునికి నాపై నెంతదయ, ఆయన 

క్ర రుణానము దుడనుట కిదియే నిదర్శనము, కీ జగ దీశ్యరా 

గీత మేవ మాతా చ వీతా త్య మేన 

త్వ మేవ బంధు శృ సఖా త్వ మేవ | 

త్వ మేవ విద్యా (ద్రవిణం త్వ మేవ 

త్య మేవ సర్వం మమ చేవ! చేవ!” 

“నీ యానతి మోజును, నా కన్నుల నిదే సమధికానంద 
ముతో సమరి ంచుచున్నాను, ఓ భటులాశా ! మీరు నా 

సానా కా కదా లా నాలా నాలా నానా నానా చన నాద ల దాక. 

ల్లీ దేవదేవా | నీవే తల్లివి, తం(డ్రివియు న్ నే, స్ వే బంధుడవు, చాలి 

శాడవును నీవే, విద్య యును ధనమును నీవే, ఇంతరయేల * నాక సర్వమును 

నికే 



240 లేపా & 

కన్నుల నూడబెజుక వలసి వచ్చినదని సంచేహింవవలదు, ఆ 

గోరుగంటి నిటు “తెండు, మోరు పెనుగొండ కేగి (సభనాజ్ఞ 

నిర్వ ర్కింపబడినదని ఆ కృష్ణవ్పభూవతికి నివేదింపుడు,'' 

భటులిక నక్క_డ నుండ లేకపోయినారు. వారు విరున 

(ప్రభుని గృహమున కేగి ఈ దుర ర్హను శెక్సిరి విరుపలకు 
నేత్రో శ్పాటనశికు యస్ శేపాత్నీ యంతయు మాజు మోగీనది. 
లేపానీలోని జనమంతయు కూర్నాదినె మూూాగినది, 

విరూపాముడు తుదిసారిగా తిదాలయ శిల్ప చిత్రముల 
నన్నింటిని సానధానముగా తిలకించినాడు, ఎర భద స్వామీ 

ర్భగుడిలోని శేగనాడు, ఆ స్వామికి సాష్టాంగ వడి లేచినాడు. 
మోమున సంతోవ శ్రీ నింజారుచుడగా  గోరుగంటితో 
శరెండుకన్ను ల నూడబెటికి ఏరభ (ద్రన్నామి పానముల్నవై న 

ర్పించినాడు, అ మహాభ క్షునిలోకో త్త త్యాగశ కిక (బ్రహ్మాం 

డము ఊటాడినది, భూమి కంపించినది, ఆకనమార్చినది, గాలి 

జగము నుజ్ట్రూూతలూనీనది, ఆ భయానక దృశ్యమును గాంచ 

జాలక సూర్వ్ముడు అ నృ పర్యత శిఖరపు మాటునకు పరువిడు 
చున్నాడు. ఈ ఘోరన్యాయమును నహీంవజాలక రఘునాథ 
మూర్తి ధనుర్భాణముల నాయశత్తము చేసి కొన్నాడు, 

స్పంభోద్భవదున్లా లేవి కన్నుల శెంపుగదుర బొమముడి వెట్టినది. 
వడు తలల నాోం౦,దుడు అక కూరముగా బుసకొట్టనాడు, 

శేపాటీ నందీశ్యరుడు, కాలు నేలవై రాచి దిక్కు లదరునట్టు 
జంకె వేసినాడు, మహానటుడు భయంకర (వళయ తాండవము 
చేసినాడు. బువీగణము భయ।|భా_న్హమైనది, వీర్రభ ద్రస్వామి 
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సముద్దతుడై దక్ష యజ్ఞ నిధ్యంసనావసర మహార్య ద్రాకారము 
వస్ఫుటముకాగా, తన పాదములవె పైనున్న "రెండు నేత్రములను 

పెకి చిమి na అవి ఫీరంగి గుండ్లనలె వచ్చి చేవాలయపు 
వెలుపలి క్ట కొకుకొన్న ని, తోసంటలసంకీ రక కృము ధారలు 

ధారల లై[వవహించినది, వటషతి శాయియెన (శ్రీకృష్ణపరమాత్మ .] 

ఈ dn స్పవేయక కెండుకన్ను లతోమాచు 

విరుష బ్లకుటుంబము, శిల్సీకటుంబములు, లేపాఖీవాసులు 

దుఖోద్నిగ్నో చి తృ్వములతో ఆలయమునకు విచ్చేసినారు 

కామాక్షీ. తడిగుడ్డ ను నిరువణ్ణ క కన్ను లకుగట్టి కు శూసీంచు 

దిని ఏరుపళ్ణ కాళ్ళనై బడి విలపించును 

ఇట్లన్నది : 

“పభూ ! ఈ ఘోరమున కంతటికిని నేనే కారణమను, 
నన్ను క కవన ఏ నాయకుకు చెజిబట్టదలంచినాడు, నేను మిము 

eke ఇది యాతనికి దుస సామైవది, నన్ను పొందు 

టకు టక అల్లన న నర కీ పదమును ఎరగా మూవీనాడు, నేను డాని 

శ వడ లేదు, "అతడందుకు మోరు కారణమని ఈ దురాగతము 

a ఒడిగట్టినాడు, నేను పొపీష్ష స్టురాలను, Wass 

నా స్వార్థమునకు మరు బలియెనారు, ప్రభూ! నేసీనుఃఖమును 

ఛరింవతేను, నాకు మరణమే శరణము, 

విరువళ్లు : లేదమ్మా! లేదు, నీవ్ర దుఃఖంపనలదు, ఎవరి 

కర్శమునకు, ఎవ్వరును కారణము కారు, న 

కీ 16 
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రతీ ంపకున / య నను రకంచి పుణ్యము కట్టు 
2 రి 

రొ నెడివారే, అవ్వకు వారై. నం కృష్ణ స్పనాయకుని 

ps గుజీ యయె శివా. ఎవరి దక్ష వలసిన 

తం సత్షణ నాకుదక్కి.౦చి నివృునాకువాకారము 

ఛసినావ తల్లీ! సీను నాశాప్పురాలవు, నా భక్తి 
అ లితగా ₹ పెంపొంది నేను శినానుగహమునకు 
తుడనసటకు నీవును త సంగతి 

సక తెలియదు, కనుక నీన్ట చింతింవనవసకము లేదు. 
రణ వనక్రీకి తావే లేదు. అమంగళ వాక్యము. లాడ 

వలదు, 

పస 
a 
ణు, 

రి 

స్ది ని: 9 ఇంతటి వలయ వేసిన అసాధారణ 

కళారాధకునకీయిక ట్ల |పభూ | జీవితము నంతటిని 

 గ్రుడ్డితనముత నెట్లు వేగిందగలరు! ? పాపియైన కృష్ణప్పకు 
రావలసినయాపద మోకు వచ్చిన దేమి i 

పురుపో _క్షమస్థవతి : _జొనమా | కరృగతి విచిత్రముగా 

నుండును. ఎవ డే సమయమున నెట్టి యావదకు గుణీ 

యగునో మనము వెప్పజాలము, కృష్ణన్బ నాయకుని 
మూ తే మో కర సూ తము కట్టి కటికుడునవని యెట్లు చెప్ఫ 

గు శుభాశుభకర్శ ఆ న్వు డెవ్వడు ఎన్లైట్టు ఫలిం 
చునో తెలియదు, 

అనుచుండగనే రొప్పుచు రోజుచు కృష్ణప్ప నాయకుడు 
ఎటనుండియో వచ్చి లిహాహాక గి కాళ్ళపై బడి శమింవ 
'వేడుకొనుచున్నాడు, (వజలాతనిని చావమోదుటకు దుడ్డు 
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కజ్దలతో సీద్ధమయినారు. విరువల్ణా యా కలకలము నాలకించి 

కృష్ణప్ప నాయకుని ఒక్క-మాటన్నను, ఒక్క దెబ్బ లొట్టినను 

తనవై చెబ్బకీసినశ్లేయని |సజలను నివారించినాడు, విరువణ్ణ 
యీ యా డార్యము కృష్ణస్సను మటింతగా చాఏించినది. 

కృష్ణన్న : వికూపాశులు నన్ను తమింనవల యును, నేను 

మహాపావిష్టుడను, మహానుభావులగు తమపై క త్తిగట్టి 
యిట్టి బన్న మునకు గుటిచేసిన దుర్మాళ్లుడను, నా సావ 

ములకు వరిహారములేదు, మీ యెదుట నా పాపముల 

నొవ్వకొని, ఈ కత్తితో పొడుచుకొని బాన నెంచి 
యిక్క_డకు నచ్చినాడను, చక్రన తలకు మోవై 

నూరి పోసినవాడను నేను, విజయనగర భాండాగార 

ధనమును హారించినది నా సోదరుడు గిన స్రనాయకుడును 
నేనును. అది మోరనహరించినట్లు (వభువులకు చెప్పి 

నమించి యీ శిక్షను వేయించినడియు నేనే ఈ 

పాపములకు (పాయళ్సిత్తముగా నిదిగో అత సత్య 

విరువల్ల : వలదు కృన్ణన్న నాయకా. నలదు. నీవ్చ నాసోవర 

తుల్యుడవు, మానవులు స్వార్థవరులై తవ్వులు చేయు 

చుందురు, వరావకారములొన ర్హురు. వానికి అత గ్రహత్య 

వరిహారముకాదు. అది మహాపాపమని పెద్ద లందురు. 

గాఢమగు నశ్చాత్తావమే లన్ని దోషములను హరించు 

సట్టిది నీవు నీ తప్పులను తెలీసికొన్నావు, వానికి 

సశ్చాత్తావసడుము, ముందిట్టి దోషము లొనర్చనని 
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'దేవ్చనియెదుట (ప్రతిజ్ఞ చేయము, భావిజీనితమును 
వి కల్యాణకరమగుభ దమార్లముననడుపుము, రదియే 

కృష్ణప్ప : సోదరీ | పద్మినీదేవీ | నిన్ను వేశ్యగా భావించి 

నా యుంపుడుక కెనుగా జేసికొనయల్ని ంచిన పాపాత్సుడ 
నమ్మా! నేను, నాకిటీవలనే వీరళ్ణ కుమారుని వలన 
తెలిసినది, సీవు 'వేళ్యవు కావు. మహాశివభ క్తుడగు 
నంజుండస్ప పుత్రికను, ఆయన మా తలిదండ్రులకు 

గురువు, అట్టి మహానుభాఫ్ఫనికి పుట్టినందుననే సీ విట్టి 
గుణశీలములు కలదాన వై నావ. వానికి దగినశ్లు భగ 
వానుడు నీకు చక్కని విదా బుద్ధులను పసాదించి 

అవర్శ నారీరత్న మునుగాతీర్చినాడు, నీవు ఏరభ (దవ్బను 
చేమించుచున్నా నని అసూయ వడినందుననే విరుప 

(పభువ్రలకీ కీడు మూడ జేసి పాపము మూటగట్టుకొన్నా 
నమ్మా నేను, నీవు నాకు గురుప్పుక్రీవె నందున తో బుట్టు 

వవౌదువు, చిన్న దాన్నవై నను గుణములనుబట్టి పెద్ద 
డానవే, నన్ను మన్నింపుము చెల్లి! మన్నింపుము. 

కృష్ణప్ప యిట్లనుచుండగనే శివయోగి పద్నినీబేఏని 
వాత్సల్యదృష్టులతో గాంచుచు నన్నాడు : క 

“వద్నినీబేవి నంజుండప్ప కూతురా 1 ఎన్యరా నంజుం 
డన్న ? అతనినిగూర్చి వివరింపగోరుచున్నాను.” 

కృన్ణవ్చ : నంజుండప్ప అనంత పురనివాసి, వారి కులమేదో 
తెలియదుగొని, గింజులని యనుకొనువారు, ఆయన 
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గొవ్ప శినయోగ్యె శిష్యుల కువ దేశములు చేయుచు 
గే_వమతే [పచారము చేసడినాడు, ఆ మహనియుని 

కూతురే ఈ పద్నినీ టేప్, 

శివయోగి : అమ్మా పద్మినీ ! నీవ నా తమ్ముని కూతుకవా ! 

నీ జన్నము వేత మా నంశము పొవనమైనవమ్మూ! 
కృష్ణప్ప మాటలనుబట్టి మాడ నీవెన్నో కష్టములపాలైై 
నట్టు తెలీయు'చున్నదదూ A బిడ్డా 

శినయోగీం కుని మాటలకందబును ష్ ఛాంతులై నారు, 

“సంజుండవ్ప మికుతమ్ముడెట్లో వివరింపుశ”ని వీరల్ణ శివయోగి 
నడిగీనాడు, శివయోగి యీ రీతిగా తమ వృత్తాంతమును నిని 
వీంచినాడు, 

“మాది కన్నడ దేశమందలి చిక్క_బశ్ళాపురము, మేము 
వైశ్యులము, వాణిజ్యము మాకు జీవనము. చిక్కబళ్ళాపుర 
ములో పావఘ్నవమళమని యొక గొన్న శె నపీక ముండెడిది, 
దానిని పొపొగ్ని పీఠము, పాపాగ్ని మఠము, అనియు నను 
చుంజెడివారు. జగదంబ పాపఘ్న చేని రూవమున ఆ వీఠము 
నందారాధింపబడుచు భ కుల పావములను గాల్సి వేయుచుండెడి 

దట. ఆపీళమునకు మా తొతగారికాలమున సిద్దలింగమూ హేశ 

రులు అఫివతులు, మా తాతగారు ఆ పరమవమూాహేశళ్యరులకు 

(పియశిష్యులై శివయోగ్నులెనారు, మా తలిదండ్రులకు నేనును, 

మా తమ్ముడును ఇరువురమే కలిగినాము, నావేకు గుదన్ప, 
తమ్మునిపెరు నంజుండప్ప, నేను సండ్తియాడక జంగమ (జంగ 

మనగా నంతట తిరుగువాడని వ్యుత J త్యర్థము) నగుదునని 
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పబ్బుపట్టియుంటిని, అందుచే మా తలీదం[డులు సంజుండప్పకు 

మూత మే “పెండ్లి చేసినారు. తమ్ముడు కొంచెము తీ నవాది. 
మా తలివండులు ఏీర్శశై వులయ్యు కుల భేదములను పాటించు 

చున్నా రని రూగ హించి, తలిదంద్రులతో కలహించి భార్యతో 

గూడ వాడు బేశాంతరమునకు బయలు బేరిపోయినాడు, ఇంత 
వజకు మూతమే వానికథ నే నేబుంగుదును, నేనును వెంటనే 

వై కాగ్యము కలిగి దేశాంతర మేగితిని, కాళీ (వభ ఎలి పుణ్య 

శే త్రములందు సంచరించి మహీశూర పురమునకు వచ్చి, కొంత 

కొలమునుండియు చాముండేశ రీగిరిమోద తపోయోగానుషాన 

ములలో కాలము గడుపుచున్నాను, నొ తమ్ముడు నంజుండప్ప 

చరి! తము మో రెజింగీినంతవజుకు వినిపింపుడు,” 

ఏరల్ణ, నంజుండవ్వ చరిత్రను వీవరించినాడు, వద్నినీ'బేని 

“వెదనొయనా !' యని రుదప్ప శివయోగిని కౌగలించు 
కొన్నది, ఆయన వైరాగ్య మేమైనదో మణి, అత డామె 

తలను కన్నీ భృత ముంచి యె ్ తినాడు, అది ర_క్షసంబంధ 

మహీమ కాబోలు ! వదినిరూవములో రుదవ్చ పోలిక లెన్నో 

చూచువారి కగవడినవి, అమె ఈ నంశములో బుట్టిన దే యని 

ఆ ఉభయుల రూవ సాదృశ్యముకూడ రుజువు చేసినది, ఆమె 
మాతృవితృహీనమొనను, ఈనాటి కొక వెదతీండి లభించుటచే 

సంతసించినది, 

కృష్ణన్స : పద్మినీదేవీ ! సీ జన్మమునుగూర్శి ఇక నెవ్వరికిని 
సందేహము లుండుటకు వీలు లేదు తల్లీ ! వర మేళ్యరుడు 
సీ పాలిట కల్పతరువై యున్నాడు, నాయనా ! వీర 
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భ[దా ~~ డున్నాప్ర ' న తండి స ఛత్యిమును 

ప్రాక్తీంవశే జేసిన పాపిని తమటుంవవా 7 న. త్రి 

కామా... ! సోదరా, వీకళ్ణా ' మో రందబును న సన్ను 
తుమింవనలయును, మారు శమిచినను భ 'నంయకు 

తుమించునా ! అన్నా, విదూపామో ! నా బాధను 

న న క్రగెనర్సిన యెగ్గునకో దుర్తావర మేశ (కి 

నాపై రోనము కలిగినది, ఆమ ఒక మహాభయంకర 

న్ క్స క్రీస్యపావముత్ “ నాలుగు శా,తులనుండి నన్ను 

'వెంటాడుచు ని వహానిచ్చుటళే లేదు. వలురీతుల భయ 

చెట్టుచున్న ది, దీగమి వ ననుచాన్న డి, నేను వీదో 

వెప్పరానిబాధ ననుభవించుచున్నాను, మూకుర్యాతు 

లెట్లో | తోసివేసికొని ౫ డపికిని, re తి ఆ తల్లి 
గాఢముగా విజృంఫించినది, మిమ్ము, మన్ని ఎస న చేడుకొన 

వలసీనదని నన్ను 'నెంటాడినది, దురదృష్టనంతుడను, 
నేను వచ్చునంతలో జరుగనలసిన ఘోరవేదో జరిగియే 
పోయినది, తల్లీ ! కామానీ. ! పీ జేవీ సముపాసనా 
దీక్ష ఫలించినదమ్మా ! న నిన్నాతల్లీ యను౫ హంచినది, 

మో దంపతులకు పునర్జన ములేద మోర్ భవబంధ 

ములనుండి నిము ప్రలై నోరు. శ్లాగ్గ గత శీవసా యుజ్యము 

మోకు సిద్ధించినది. మిరు ధన్యులు, విరూపామో నా 

పావమునకు పరిహారము చెప్పుము, అది వళ్చాతైావ 

మాత్రమున బోదని చేనెబుంగుదును, 

వీరువణ్ణ : సోదరా! చింతిల్లకుము, నీకన్న మిన్నగా పొవములు 

చేసినవారే బాగువడినట్టు పురాణములు వలుకు 
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చున్నవి. నీవీ తేతమున దుగ్గా దేవిని పావనాశే 
శంరుని ఉపాసింపుము, ఆ జేవతలు నీ పొవములను 
కడిగి చేయుదురు, 

ఈ మాటలు వండ్ల బిగువుతో చెప్పుచున్నా డే కోనీ 

నిరువల్ణ నేత బాధ దున్సహముగానున్న ది, అతడు నుధ్యమధ్య 

శివా శంభో, శంకరా యని ఈశ్యర నామన్నరణము చేయు 

చునేయున్నాడు, బాధ నోర్పుకొనుచునే యున్నాడు, అతని 
బాధను గాంచు చూవజన్నే తములు కన్నీ ళృతో నిండిపోయినని, 

ఏరువణ యడంకిచేతనే వారు కృష్ణప్పను నమల లేక, మింగ నేక 
త డీ ప్రి 

యూరకున్నారు, అంతట కృష్ణన్న యిట్లన్నాడు 3 

“తం కీ | విరూపాతూ | ఈ సంకటసమయములో మి 
అంగీకారముతో ఒక మంచివనిచేయదలంచినాను, సోదరియగు 
పద్నిసీచేనిని ఈ నహ సాధిక చేవతల సన్ని ధానమున కుమారుడు 
ఏీరభదప్పకు కన్యాదానము చేసెదను, అంతియెశాదు, అతనికి 

అరణముగా ఈ పెనుగొండమండలాఫనతమును నమర్పించె 

దను, ఈ విషయములన్ని యు సదాళశివరాయలవారి కెటింగించి 

వారినుండి శమాభీతు నర్ధించి, వారి యా మోదముతోనే ఈ 

స త్కార్యములను 'నెజువే ర్చెదను, విందుకు ముందుగా మో 

యాళీరాగదము నిండు,” 

ఈమాటలకు అంత దుఃఖములోనున్న కామావీ, మోము 
విప్పారినది. వీరక్ణాయు సంతోషించినాడు, వీరభ్యదవ్చకు వివ 
రీతమైన యాశ్చర్యమును, సంతోషమును కలిగినవి, ఆ సంతో 
పాశ ర్యములు తం డికిగ లిగిన యిక్కాట్టుచే నతనికి సంభవించిన 
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చింతతో సమే,ళనమునంది. యొక నింత మనస్థితిని నంపాదించి 
నవి, కృష్ణభూవతికిగ లిగిన మనవరివర్తనమున శెల్ల రును విస్పితు 
లై నారు, _విరూపాఠని నే త్రరాహీత్యము చే గల్లీన బాధ 

మాత్రము వారి హృదయములనుండి తొలగ లేదు, 

ఏిరునళ్లి పద్నినీ దేవి నుద్దేశించి “కృన్ణభూవతి యభి 
(ప్రాయమునకు సమాధాన మేమమ్మా |” యనినాకు, ఆమె 

అశుపూర్షాషీయై రుద్ధకంఠముణోో “మామయ్యా !” అని 
విరూపాతుని పాదములు (వాలినది, ఆత డామెను లేవనెత్తి 
“దీర్ణ సుమంగలీ భన” అని యాశీర్యదించినాడు. “కృవవ్ప 
నాయకా! నీ యభిపాయమును వరమేశ(రుడే నెజ వేర్చగలడు, 
సీ సదాశయముల శెల్లవ్వుడును నా యాళీరాషదములు తవ్నక 
లభించును,” అని యాతడు కృష్ణప్ప నభినందించినాకు, 

వద్నిని దొడ్లనాచార్యుకు కూడియిచ్చిన మిశ్రలోహా 

ముతో విదాంనిఫ నవరత్నాంగుళీయకమును శేసియిచ్చుటచే, 
ఏరభదప్పకు దున్హాధిపత్యము సిద్ధించినందులకును, అలనాడు 
టై రాగి తనకు చెప్పిన హ స్తశేఖల ఫలితముగా తౌ నొక 
దున్తాధివతికి ధర్మపల్ని యగుచున్నందులకును లోలోన నంతో 
వించినది, ఈ సమయమున తన వెంపుడుతల్లి కుప్పాయమ్మ 

యుండిన ఎంత బాగుంజెడిదనియు నిచార పడినది, 

విరుసల్ణ _ స్టపలీశంరా ! నేను మా శెంతయో బుణవడి 
యున్నాను. మో బోధల ఫలితముగా నా జీవితము 

వండినది, మిరు నాకు గురువులు, ఎన్నెన్ని ఆధ్యా 

న్మిక రహస్యములో మీ నలన విన్నాను, మీకు నా 
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నమస్సులు, నా జీవితనాటకము ముగసిశది, శేపాల్నీ 

దేవాలయ శిల్పనిర్మాణ నాటకమున చివరి 
యంకము పాగుచున్నది, కుమార ఏరభ దుకు మోజు 

వడి కల్య్వాణమండవ నిర్నాణమునకు సంకల్పము చేసి 

కొప డు, అది యింతవజకును శిల్ప స్యాముల దయచేత 

చక్క_గనే సాగినది, వైకవ్వు పనిగూడ పూర్తి 
వేయించి, ఈ శిల్బ యజ్ఞ మున అవభ థ్ స్నానము చేయ 

(పార్థించుచున్నాను, 

పురుపో త్తమ : (నభా |! తమ యాజ శీరసావహీంవ దగిన చే, 

కాసి ఈ క కల్యాణమండవము ఫూ క్కి కాదు, కంకున్థావ 

నమునాడే నాకీ యనుమానము కలిగినది. మోనంటి 
యు త్తమ (వభువులు, ఉదాత్తులు, క శాౌరహన్వజ్జులు 

అంధులై న పిమ్మట మా కళా శౌళలమునుగాంచి 
యానందించు వా రెవంరు ! అందలి రహస్యములను 

గ్రహీంచు వా శెవ్యరు 1 విరువ్మవభువు చూడని శిల్ప 
ములుకూడ శిల్బములేనా ? ఇదిగో | ఇవ్వుడే నా జీవి 
తములో నిక శిల్పము చేయనని సరభద్రస్యామి వాద 

ములు సాశ్నీగా పలిజ్ఞ చేయుచున్నాను, ఈ కళా 

రాధకదోహము దుస్నహము, ఆలయకుడ్యమునకు 

కొట్టుకొన్న మో కనుగుడ్డు అచ్చట  శెండుగుంటల 

నేర్పజచినవి. ఆ గుంటలనుండి చెత్తురులోడి, చార 
లేర్పడినని, అవి యెన్నటికిని మాయక చూచువారికి 
మో త్యాగమయ జీనితకథను చాటుచుండును, ఇది 
తప్పదు, ఇది లేపాత్నీ కాదు, విరవవభుని కన్నుల 
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నూడ బెజకించిన అంధీకృ తాళ, ఈ చుదతమునక ఫల 

ముగా ఈ కల్యాణమండవమును నేనే శాదులవ్యరును 

పూర్తిచేయజాలరు, ఇది కూడ తమ త్యాగముసకు 
చిహ్నముగా ఇశ్లేు పామువడియుండనలసిన బే తామిం 
కొక విషయము నిప్పుడు పాటింసవలయును, ఈ శీల్ప 

ములమోదగాని, బంధుమి[ కొదులమోదగాని మీ నెట్టి 

కోరికలును పెట్టుకొననలదు, ఇది సమ స్త వాంఛలను 

ఏడ నాడనలసిన సమయము. మన మింతనజకు లోకము 

నకు చేయగలిగిన జేదో చేసినాము, అంతళోకో తృ స్త్రి 
వడుట మంచిది, ఆశాపాశమున కంతు:కను, అపి 

ఎంత పెంచిన నంత వెరుగుచుంకును,.. చేటితో మన 
యుగము ముగిసినదని భాపింపుడు. రానున్న యుగము 

నకు రూపు ₹ేకలు దిడ్డనలసినవారు-వద్నీ పరభ్య దులు; 
న చెన్న బసనవ్చలు; లీ, గ జక్కక్ణలు; లక్) తా 

మాచమా పలు. కృష్ణన్ననాయకుసి మసనరిన కన 

వలన ఏరభదుడు చెనుగొండ మండలాథశ రుడు 

కాబోవుచున్నాడు గదా ! ఇది లోకమున కంతటికిని 

పరమా మోదమెన విషయము, 

మహాోతే పస్యియు, వేదశ్నాన్త్ర వెర్తయు నగు శ్ల్చీ 

మనస్సుసత్చురుపాపకారముజరిగినం న దెబ్బతిని ఖన్న మైనది, 

అతడిట్లు శవీంచుటలో వింత చేదు, వి పర్ణ శిల్చీశ్యరుని వాన 

వాక్కులకును, శిల్బముచేయనన్న భీషణ ప్రతిజ్ఞ కును కదలిపోయి 

నాడు, విఫివిధానము నెటింగినవాడు గనుక లేపాన్నీ గతి యిక 
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నింతే యనుకొన్నాడు, లేపా, శిల్పచ్మితకళారంగమున చినరి 
తెర జారినది, 

శిల్చీశ్యరుని చిట్టచివరి (వ్రబోధవాక్యములు విరువల్షును 
మేలు కొల్పినవి, అతడు తన క_గ్రవ్యమును గు ర్రించినాడు, 

మహిమగల యుంగరమును చేసీయిచ్చి, పోయిన దుగ్గాధివత్య 

మును నంపాదించిపెట్టిన శిల్పీశ్యరుల శాతడు తుదిగా ధన్య 
వావము లర్చించినాడుః 

వణతణమునకును విరుషల్ణా కన్ను ల బాధ మిక్కుటమగు 

చున్నది, నేతమండలములోని నరముల నెవ్యరో లాగుచున్న 
ట్లాతేకు నెతచెదుచున్నాడు, ఆబాధ శిరస్సున కంతేటికిని 

(టాకీ మెదడులో (ప వేశించినది, ఆతడు “శివో2 హాం, శివో 
వాం” అనుకొనుచు కామాశీనడినుల చేయూతతో గర్భాల 

యములోనికి పోయినాడు. పాననా శెశ్వరస్వామి లింగమునకు 

తేన శిరస్సును హా త్తించి-_ 

శకపో యజ్ఞ యోగాదిఫి కుద బుద్ధి 

ర్విర క్లో నృపాదౌ పే శుచ్చబుర్ధ్యా 

పరిత్యజ్య సర్యం యదాప్నోోలి తత్త్వం 

పరవ్మా నిత్యం త చేవాహ మనీ,” 

తపస్సు, యజ్ఞ మ్మ యోగము మొదలగు సాధనములచేశ పరిళుద్గ 

మైన బుగ్గిగ లవా డై, రాజూదిపదవులు అల్బము లనెడి దృష్టితో 

వానిని పరిత్యజించి మానవు డే పరమత _త్వ్వమునందునో, అట్టి నిత్య 

మగు పర |బ్రవ్మాతే త్రము నే చేనగుచున్నాను, 
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అను శ్లో కమును వఠించినాడు, తన | పాణనవాయువులను 

అనం తాకాశమునందలి మహోవాయువ్రులో లీనముచేసినాడు, 
ఆతని జీవాత్మ శరీరబంధమునుండి ముక్తమై (విడివడి) అఖండ 
పరమాత్మలో ఐక్యమైనది. అతని ప్రారబ్ద మనుభవించుటచే 
నళిం చినది. సంచితేకర్నజాలము త _త్వజ్ఞానాన్నితే దగ్గమైనది, 
అఆగామికర్శములోని పున్నెములను మిత్రులును, పావములను 
శ త్రువ్చలును పంచుకొన్నారు. కర బంధము లీట్టు కాలిపోయి 

నందున; విరువపభుని స్థూలసూకు శారణశ కీరములు తమకు 

హేతువ్రలై న వంచభూతములలో లయి-చినవి, ఆతస్ మూడు 
చేహముల నెకు (తిపురములను గాల్ఫి వేసి (త్రిపురహరు జెనాడు, 
అతడు జపించిన “నేను శివుడను” అను నర్ధముగల _ “ినోఒ 
హం” సార్థక మైనది. 

Mss డస్తమించినాడు, నశ్చిమా కాశము 

విరువళ్షి నేత్రమార్గవిన్ని; సుత భయంకరర కారుణకాంతుల నుసిసి 

నది, Mee నత తై వెలుగుచున్న అగ స్త ig 

మహర్షి తాను |వశిష్మించిన “లింగము జీవులకు మోతుము 
నొసంగుచున్నందులకు పరమానందభని తుడై నాడు, పుకుపోత్త 

మాచార్యుడు, సిరువళ్లి జీవిత రహస్యము నిట్లు వాఖ్యానము 

చేసినాడు: 

“మహాజనురాలా ! విరువణ్ణ సార్థకజీవి, భగవద్దీతలో 

భగవానుడు _ తన్ను భజించువారు ఆప్తుడు, చక్షుసువుః 

లారి జ్ఞాని__అని నాలుగు రీతులనుందురని సెలని చ్చి నాడు, 

వీరుషవభువు కుమారుని మూక త్యముపోవుటకు ఒక ఆర్తుడుగా 
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నర మేళ్యరార్న నము ముదలిడినొడు. అయన జీవితమునం దిది 

యొక సాధనదశ,. (క్రమముగా అది ఆయన నొక జిజ్ఞాసువుగా 

మార్చినది. అత డనేక గురువులవద్ద సరమార్థరహస్యముల 
నెటీంగి, శాన్ర్రముల ననగాహాన చేసికొనినాడు, ఇది రెండవ 

దశ, పిమ్మట గురు శాస్త్ర వాక్యముల ననుస్టానములో పెట్టి 
జ్ఞానియెనాడు, ఇది కట్టకడవటి సాధనదళ, తత లితము సిద్లా 

వస్థ కలుగుట, మూడనదై న యస్హార్థిత ము సిరువళ్లి జీవితమున 

నంభవింనలేదు. ఆతడు ఫలాకాంతతో ఏ సనిని చేయని 
నిష్కామ కర్ళయోగి. కావుననే అర్ధార్థిత్యస్థితి ఆయనకు పట్ట 
లేదు. ఈ నాబ్దుదశలవారిలో జ్రానినే “భగినంతు డెక్క_వగా 
| సమించును, జాసికిని తనకును ఛేదము లేద సియే భగవద్యా 

క్యము. వ్రట్లాత విశ్యరునికి నరమ్మ సేమాస్సదు జై నాడు, 

“కాళిదాసు. చెప్పినట్లు _శ్రైశవమున విద్యాభ్యాసము 
నొనర్చి యావనమున గృహాస్థధర్శము నాచరించి, వాన పస 

మునకు దగిన మునివృ త్తి నవలంబీంబినాడు నిరుషణ్ణ, లేపాల్నీ 
లోని యాతని జీవిత చరరయంతయు వాన్మస న్టమునకు సంబం 

ధించినదే, తుదకు కర్శగతి నెటింగి యోగమార్షమున శరీర 

ప ధన్యుడయినాడ మహనీయుడు, శాహాయన్ర 

ధారణాదులు చేయక పోయినను, అర్థముచేసికొన యత్నించి 

నచో, ఇత డొక No: సన్నా పీయని Ca 

ఇది విరుషణ్ణ అధ్యాళి తిక జీనీతము, లొకిక జీవితములో [(వజా 

వరిపాలనము మున్నగు ననేక లోకహిత కార్యము లొనర్చి 
నాడు, అని యన్నియు మో శెలీంగి యే యున్నారు, ఇంతకన్న 

మాసనజీవిత సార్ధక్యమున కింకేమి కానలయును !” 
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x ఏ ౫ x 

చంద్రోదయ మైనది, చీకట్లు మాయ మైనవి, వద్నినీఏర 
భ్ (దులును, గావచాన్న బనవష లును, లనీ, బిక్క-ల్షలును, 

లలితామాచమూర్తులును జంటలు జంటలై వచ్చి పురుపో త్తమ 

ఖ కీని రుద్రవ్పకనయోగికిని నమస్కరించి, వారి దీవెన 

లందుకొన్నా రు, 
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